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DECRETO N. 8.319— DE 20 DE OUTUBEO DE 1910
Crea o Ensino Agronômico e approva o respectivo regulamento
O Presidente da Republica dos listados Unidos do Brazil, á vista
do que dispõe o art. 2°, § 1°, da lei n. l .606, de 29 de dezembro de
1906, e de accôrdo com o art. 48°, n. l, da Constituição Federal,
resolve crear o Ensino Agronômico e approvar o respectivo regulamento, que com este baixa, assignado pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Agricultura, Industria e Commercio.
Rio de Janeiro, 20 do outubro de 1910, 89° da Independência e
22° da Republica.
NILO PEÇANHA.
Rodolpho Nogueira da Rocha Miranda.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
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Sr. Presidente — A obra proveitosa, realizada no inicio do
vosso governo, com a installação deste ministério, ficaria reduzida
cm seus effeitos sociaes e econômicos, si o plano delineado em sua
lei orgânica não assentasse sobre & base segura e duradoura do ensino agronômico.
Seria, realmente, improficuo aspirar ao renascimento da agricultura nacional, que ha de provir da renovação dos methodos que
a toem orientado, da reforma gradual de seu regimen de trabalho,
sem dirigil-a á luz dos princípios novos e assegurar-lhe a contribuição que a sciencia deve prestar-lhe,
Não estudar a questão por esse aspecto fundamental, saeriflcal-a ao prejuízo de pratioas que já teriam determinado a ruína
do paiz, si não fora a prodigalidade dos seus doas naturaes, importaria, sem duvida, em adiar a solução de um problema proposto a
mais de uma geração, elucidado em discussões eruditas, em projectos e programas successivoí, mas esquecido nos dias de abastança ou no momento em que se faz preciso sahir do domínio das
abstracções,
Nenhum paiz alcançou a sua regeneração econômica, na
luta cada vez mais intensa, da concurroncia, na conquista dos
mercados, por vezes pleiteada pelas armas, a não ser mediante
a diffusão do ensino profissional em todas as camadas sociaes,
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fazendo-o intervir na educação geral, desde a infância, multiplicando-o era instituições varias, umas que se devotam ao trabalho manual, ás industrias e manuKicturas e formam patrões e
operários outras que se propõem u, despertar aptidões para o
commercio, avultando na estructura desse mechanismo os órgãos
de vulgarização d > ensino agronômico, porque a terra é por toda
parto a principal força econômica, a primeira fonte de vida e de
progresso das nações.
Foi assim que a agricultura dos velhos paizes europeus, embora explorada em terrenos exhauridos pólos latifúndios e pelo trabalho perseverante de muitos séculos, conseguiu, quasi por completo, afastar a ameaça que pairou por sobre ella, quando os povos
da America, ajudados pela uberdade do solo virgem, começaram
a influir no mercado universal, como productores privilegiados
de gêneros largamente consumidos.
Fomos, dentre as nações do continente, uma das que menos
procurou apparclhar-se para esse encontro desigual, em que nos
levou de vencida a cultura scientiflca dos nossos concurrentes, revelada na formula econômica de « produzir bem para vender bem »
e, mão grado o insuccesso que delle nos sobreveiu e do qual
constituiu attestado inilludivel a industria assucareira, deixámos
que a instrucção agronômica continuasse a figurar no paiz como
caso isolado na vida administrativa de alguns governos locaes.
Compulsado o código legislativo da primeira phase de nossa
vida de nação independente, da Regência e do 2" Império, sente-se
o vasio em torno da questão do ensino da agricultura, em seus
differentes ramos, á falta de um dispositivo siquer, que traduza o
interesse do Governo em avoear a responsabilidade desse ramo
de serviço publico, com excepção do acto que creou o Instituto
Agronômico de Campina-;, antes se apprehende o propósito deliberado de o confiar á iniciativa individual, á acção collectiva das
associações, ficando as classes dirigentes adstrictas a fomental-o
com auxílios indirectos ou por meio de dotações orçamentarias.
E' certo que em alguns paizes a iniciativa privada se antecipou, nesse particular, ao Governo, como offerecem exemplos, em
Allemanha, as escolas de Mõglin e de Hohenheinen e em França, as
de Grignon e de Grandjouan ; porém os poderes constituídos foram,
sem delonga, ao encontro dessas manifestações, sondo que a lei
franceza de 3 de outubro de 1848 erigiu aquelles institutos de ensino em escolas nacionaes e nelles modelou a Escola de Ia Saulsaie,
transferida, em 1872, para Montpellier.
Renovavam-se, entretanto, no Brazil, as promessas referentes ã
organização do ensino da industria agrícola, em documentos
ofliciaes e na palavra do Governo, que, pelo órgão do Chefe do Estado, ao abrir aassembléa legislativa de 10 de maio de 1859, dizia
que o ministério cogitava de «medidas para vulgarizar os conhecimentos úteis â lavoura» e, no anno seguinte, em idêntico documento,
incluía entre as providencias que não podiam ser retardadas «a
reforma da lei hypothecaria e a fundação de Escolas Agrícolas»,
em que o ensino theorico fosse acompanhado do indispensável estudo pratico.

Reanimaram-se, então, as esperanças dos propagandistas e a
confiança da classe agrícola, mormente deante dos debates memoráveis que só travaram, a propósito do projectoofFerecido ao Parlamento pelo Gabinete Ferraz, para organização do Ministério da
Agricultura e que foi convertido o.n lei por docret > n. 1.067, de
28 de julho de 1860.
Naquelle acto legislativo, como em todas as reformas a que o
submettoram, desde a de 29 de abril de 1868, sempre se alludiu a
institutos agrícolas, dos quaes apenas não cogitou o decreto do
Governo da Republica, sob n . 2.766, do 27 de dezembro do 1897, que
os excluiu das attribuiçõos da Secretaria de Estado.
Entretanto, a acção do Governo continuou inalterável, á parte
o acto promovido, em 1888, pelo ministro Rodrigo Silva, e a iniciativa do segundo imperador, que. em sua viagem ao norte do
Rrazil, estimulou iii'liroctame;ito a creação do Instituto Raliiano
da Agricultura, de que se originou a Kscola Agrícola de S. Bento
das Lages, no anno de 1877, estabelecendo-se, em seguida, institutos
similares em Pernambuco e Sergipe que, infelizmente, fracassaram,
assim como a Escola da Agricultura que havia sido planeada para
a, então, província do Pará.
Como um contraste eloqüente, proseguiram com máxima perseverança as demonstrações 'da iniciativ i privada, que, já em 1833,
graças á Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, tentara instituir uma escola agrícola no Rio de Janeiro, e de tão feliz orientação, secundada, ás vezes, pelas administrações locaes, emanaram
escolas de agricultura, de zootfchnia e veterinari i, asylos, colônias
e orphanatos agrícolas que o Governo subsidiava, eximindo-se,
entretanto, de intervir ellicazmente em sua fiscalização e muito
menos assumir o encargo d;; as installar e dirigir, temeroso talvez
daquelle perigo illusorio que um dos membros do Senado lobrigára,
em 1860, no projecto de organização do Ministério da Agricultura:
— o Socialismo de listado.
Foi nesse regimen de quasi indilTorença do pó ler publico pela
instrlicção profissional que se operou a formação soei il e a educação da generalidade dos agricultores braeileiros, arguídos, em
todos os tempos, de retrógrados, como se lhes fora possivel conhecer a moderna teclinica agronômica, com exclusão dos conhecimentos scientiflcos, da aprendizagem que só poderiam obter por
intermédio dos institutos de ensino que lhes negaram.
Deram-lhes apenas o escravo, a machina inc msciento, movi Ia,
ao temor do castigo, e nem delles lhes foi permittido auferir todos
os proventos. Para attingir osso cibjectivo, seria necessirio que a
acção dirigente pudesse supprir, por suas qualidades de iniciativa,
de vontade bem educada, de cultura apropriada aos misteres da
vida agrícola, o que faltava acs rudes trabalhadores, arrancados
criminosamente ao território africmo e á sua desventurada descendência.
Foi, no emtanto, com esse elemento de trabalho que a União
americana conquistou, em grande parte, sua prosperidade econômica e a rehabilitação do-i Estados do Sul, após a guerra da Sc-ccessão; mas, naquella republica, desde a mensagem enviada ao Con-
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0 que se pretende é obter agricultores, zootechnicos, veterinários, profissionaes do industria rural e estes não poderão sahir dos
cursos de memória, synthetizados na celebre phrase do ex-ministro
francez Hanotaux, aprender, copiar, repetir, e sim dos laboratórios, campos de experiência e demonstração, fazendas o estações
evperimentacs, postos zooteclinicos e outros institutos de que cogita
o regulamento.
Ó professo pai l o, pens.j eu, fará, as escolas e os alumnos as completarão. Aos lentes confere o regulamunto os maiores estímulos,
dando-lhes laboratórios, remunerando-os sufficientemente, promovendo a publicação dos seus trabalhos didacticos, conferindo-lhes
prêmios de viagem; aos alumnos proporciona todos os elementos
para o estudo theorico e pratico das disciplinas, aWm de estádios,
cursos de aperfeiçoamento e diversas concessões. Poder;í, pois, o
Governo exigir dos lentos que saibam ensinar e dos alumnos que
se disponham a aprender.
A's congregações foram conferidos os direitos e as franquias
indispensáveis ao livre desempenho dei suas funcções, certo, como
estou que, em matéria de ensino, o legitimo papel do Governo deve
ser fiscalizar e não intervir.
O provimento dos cargos docentes <\ em todos os paizos organizados, objecto da m ior solicitude, obedecendo sempre a princípios rigorosos, e foi, acceitando essa directriz, que estabeleci,
entre outras medidas, a precedência da prova pratica eliminatória
em relação á oral, convertida em licção sobre a matéria, com as
demonstrações correlativas, e exigi que as qualidades pedagógicas
dos concurrentes constituíssem motivo de preferencia, em igualdade de ciscumstancías.
E' digno de menção o que se passa em Allemanha, onde é exigido de quem se propõe a ensinar agricultura que tenha cursado a
matéria durante três annos em uma escola superior ou uma Universidade, obtendo approvação no exame de professorado, além de
contar três annos de pratica, um curso de methodologia, realizado
em Escola Normal, e um anno de estagio em propriedade agrícola.
Ü aviso de 15 de março de 1900, do Ministério da Agricultura
da Áustria, insiste sobre a necessidade de se submetterem os candidatos ao professorado a um exarne pratico de pedagogia, depois do
haverem ensinado agricultura, pratica em uma das grandes escolas
do paiz.
No preenchimento dos cargos tochnicos, que independem de
concurso, é forçoso substituir e;so critério pela observância da
escolha dos mais aptos, e ter-se-ha segurança de êxito, quando, á
falta de nacionaes competentes, recorrermos a proflssionaes estrangeiros, pré.tigiados por sua capacidade soientiflca e por seu tirocinio em funcções similares.
Com a observância desses preceitos o fazendo-se a selecçao dos
alumnos dos institutos de ensino .pelo exame de admissão, o presente regulamento poderá ser consideradj como uma das mais
úteis medidas do período fecundo do vosso Governo. —Rodolpho
Miranda.
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a que se refere o decreto
n. W.ülO, de 2O de outubro de 191O
CAPITULO I
Art. 1." O ensino agronômico instituído no Ministério da Agricultura, Industna e Commercio, de accòrdo com o presente regulamento, tem por fim a iustrucção tochnica profissional relativa á
agricultura e ás industrias corrolativas, e comprehende o ensino
agrícola, de medicina veterinária, zo itechnia e industrias ruraes.
CAPITULO II
DO ENSINO AGRÍCOLA.

Art. 2.° O ensino agrícola terá as seguintes divisões :
l . a Ensino superior.
2.a1 Ensino médio ou theorico pratico.
3. a Ensino pratico.
4.a Aprendizados agrícolas.
5. Knsino primário agrícola.
6.* Escolas especiaes de agricultura.
7." Kscolas domesticas agrícolas.
8.* Cursos ambulantes.
9." Cursos connexos com o ensino agrícola.
10. Consultas agrícolas.
11. Conferências agrícolas.
Art. 3." O ensino agrícola será ministrado em estabelecimentos adaptados aos fins a que se destinam e terá os seguintes
serviços e installações complementares:
a) estações exporimentaes ;
b) campos de experiência e demonstração ;
c) fazendas experimentaes ;
d) est ição do ensaio de machinas agrícolas ;
e) post.js y.ootechnicos ;
/) postos meteorológicos.
CAPITULO III
DO ENSINO SUPERIOR AGRÍCOLA

Art. 4.° O ensino superior agrícola é destinwlo a formar engenheiros agrônomos o será professado, conjunctamente com-o de
medicina veterinária, do mesmo gráo, na Escola Superior de Agricultura o Medicina Veterinária, fundada no Districto Federal.
Art. 5.° A EscolL Superior do Agricultura o Medicina Veterinária terá dous cursos distinctos: o de engenheiros agrônomos e o
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de módicos veterinários, sendo cada um delles dividido em fundamental e especial.
AH. ô." O ensino ministrado no curso de engenheiros agrônomos
tem por fim promover o dpsenvolvimentoscieatifico da agricultura,
pelaprepiraçrío technic.i de pro.lssitmae-! aptos para o alto ensino
agronômico, para os cargos superiores do Ministério e para
direcção dos serviços inherentes á exploração racional da grande
propriedade agrícola o das industrias ruraes.
Art. 7.° O ensino do curso de médicos veterinários é destinado
a constituir um corpo de proflssionaos para o exercício da medicina
veterinária e do magistério, nos cursos da referida especialidade
e para as funccSos offlciaes que com ella se relacionarem.
Paragrapho único. O ensino de medicina veterinária será
também ministrado em cadeiras especiaes dos cursos de agricultura
nos postos zootechnicos c de selecção do gado nacional, nas estações
zooteclmicas regionaes e nos poatoa veterinários que se fundarem.
DO OURíO FUNDAMENTAL DE ENGENHEIROS AGRÔNOMOS

Art. 8.° O curso fundamental de engenheiros agrônomos será
de um anno, dividido em semestres, o comprehenderá as seguintes
cadeiras o aula de desenho:
1 a cadeira— Physica experimental. Metoorologia e Climatologia, principalmente do Brazil.
âa cadeira—Chimica geral inorgânica. Analyse chimica.
3'a cadeira—Botânica. Morphologia. Physiologia vegetal.
4 cadeira—Zoologia gsral e systematica.
5a cadeira—Noções do Geometria analytica e Mecânica geral.
Aula.—Desenho á mão livre e geométrico.
DO CURSO ESPECIAL DE ENGENHEIROS AGRÔNOMOS

Art. 9.° O curso especial de engenheiros agrônomos será de
três annos, divididos em semestres, e constará das seguintes
cadeiras e aulas de desenho:
Primeiro anno
a

1 cadeira — Chimica orgânica e biológica.
â» cadeira — Botânica syst"matica e Phytopatbologia.
3* cadeira — Animaesúteis ,j prejudíciaes á agricultura. Entomologia agrícola. Hydrobiolo 0 'ia applicada.
4aa cadeira—Mineralogia e geologia agrícolas. Chimica agrícola,
5 cadeira — Topographia e estradas. Estradas de rodagem e
caminhos vícinaes.
Aula — Dasenho do aquarella c topographico.
Segundo anno
i* cadeira — Chimica vegetal e bromatologica.
2a cadeira — Mecânica agrícola. Machinas agrícolas e de industria rural.

3» cadeira — Agricultura geral. Culturas industriaes. Silvicultura.
4» cadeir.x — Miorobiologia agrícola. Conservação dos productos agrícolas. Industria frigorífica.
5» cadeira— Technologia industrial agrioola.
Aula — Desenho organographico e do machínas.
Terceiro anno
1a cadeira — Agricultura especial. Culturas arbustivas. Horticultura,
fructicultura, viticultura.
8aa cadeira — Z.ootechnia geral e especial.
3 cadeira—Materiaes de con;trucQão. Construcçõoí ruraes.
Hydraulica
agrícola.
4a cadeira — Noções de direito constitucional e administrativo.
Economia, rural. Organização commerci il da agricultura. Legisl*.
cão agraria e iiorestal. Contabilidade agrícola,
5" caleira — Hygienedos animaes domésticos. Medicina veterinária.
Aula — Desenho o projectos de hydraulica agrícola e construcções ruraes.
Art, 10. Ao curso especial de engenheiros agrônomos seguirse-ha o curso de especialização, que será de ura aano, de accôrdo
com as prescripções do presonte regulamento.
DOS LABORATÓRIOS E INSTALLAÇJES DO CURSO DE ENGENHEIROS
AGRONOM )S

Art. 11. O curso do engenheiros agrônomos terá os seguintes
laboratórios e installações destinados aos trabalhos práticos dos
alumnos e ás demonstrações e investigações do pessoal docente :
1°, gabinete de physica experimentai, meteorologia e climatologia ;
2°, laboratório de botânica e physiologia vegetal — herbário
3° laboratório de chimica geral inorgânica ;
4° laboratório de zoologia — collocçõos didacticas ;
5° gabinete de mecânica geral, topographia e estradas ;
6° gabinete de desenho ;
7" laboratório de chimica orgânica e biológica ;
8° laboratório de phytop.ithologia ;
laboratório de entomologia agrícola — collecções didaóticas
10° , insfc illações de hydrobiolo^ia applicada ;
11-,
11 gabinete do geologia e mineralogia agrícolas e laboratório
de chimica agrícola—collecvões didacticas de roctus, terrenos geológicos e terras de cultura ;
12°, laboratório de chimica vegetal e bromatologioa ;
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13°, gabineto de mecânica e hydraulica agrícolas o de construcçõfs ruraes ;
14°, laboratório de raicrobiologia agrícola e installações frigoríficas ;
15°, labjratorio de technologia industrial agrícola ;
16°, museu agrícola e florestal ;
17°, offl ;inas para o trabalho do ferrj o da madeira ;
18°, gabinete do photographia ;
19°, fazenda experimontal;
20°, estação de ensaio de macbinas agrícolas ;
21°, posto meteorológico.

Terceiro anno

DO CURSO FUNDAMENTAL DE MÉDICOS VETERINÁRIOS

Art. 12. O curso fundamental de médicos veterinários será de
um anno, divi lido em semestres, e co:nprehonderá as seguintes
cadeiras
e aula de desrmho:
l1 cadeira — Physica experimontal. Meteorologia e Climatologia, principalmente
do Bra/.il.
2aa cadeira—Chiraica geral inorgânica. Analyse chimica.
3a cadeira—Botânica. Morphologia—Physiologia vegetal.
4 a cadeira—Zoologia geral o systematica.
5 cadeira—Noções de chimica orgânica.
Aula—Desenho á mão livre e geométrico.
DD CURSO ESPECIAL DE MÉDICOS VETERINÁRIOS

Art. 13. O curso especial de médicos veterinários será de quatro annos, divididos em semestres, o constará das seguintes
cadeiras:
Primeiro anno
1aa cadeira—Physica e Chimica biológicas.
2 cadeira—Anatomia comparada, principalmente dos pequenos
animaes
domésticos. Systematica.
3a cadeira—Anatomia descriptiva do boi e do cavallo. Dissecção.
4a cadeira—Histologia e Embryologia.
Segundo anno
l» cadeira—Physiologia.
2aa cadeira—Anatomia o Physioloiia pathologicas.
3 cadeira—Therapeutica. Dietetica. Pharmacologia. Pharmacognosia.
Toxicologia.
4a cadeira—Parasitologia e moléstias parasitárias.

l* cadeira—Micro biologia e moléstias infecciosas.
2a cadeira — Pathologia, propedêutica. Clinica medica dos
grandes animaes. Polyclinica.
3* cadeira—Pathologia, propedêutica. Clinica medica dos pequenos
animaes. Polyclinica.
4a cadeira—Pathologia, propedêutica. Clinica cirúrgica. Medicina operatoria experimental. Moléstias do pé do cavallo. Ferradura .
Q u a r t o anno
1aa

cadeira—Obstetrícia. Clinica obstetrica.
2 cadeira—Exame dos gêneros alimentícios de origem animal.
Bromatologia. Microscopia applicada. Fiscalização sanitária das
carnesa e dos matadouros.
3 cadeira—Hygione epidemiologica. Policia sanitária e medicina legal
veterinária.
4a cadeira—Zootechnia geral e especial.
DOS LABORATÓRIOS E INSTALLAÇÕES DO CURSO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS

Art. 1 4 . 0 curso de médicos veterinários terá os seguintes laboratórios e installações, destinados aos trabalhos práticos dos alumnos e ás investigações do possoal docente:
Hospital veterinário
Com as seguintes installações:
Uma enfermaria para clinica obstetrica.
Duas enfermarias para grandes animaes (med. e cirurg.)
Duas enfermarias para pequenos animaes (med. e cirurg.)
Pharmacia veterinária.
Laboratório de anatomia.
Laboratório de pathologia e museu.
Polyclinica.
Hospital de isolamento
Uma enfermaria para grandes animaes.
Uma enfermaria para pequenos animaes.
Sala de autópsias e forno crematorio.
Laboratório de bacteriologia e parasitologia.
No edifício da escola:
Gabinete e laboratório de physica e chiraica biológicas.
Laboratório de physiologia e zootechnia.
Laboratório de histologia.
No matadouro:
Laboratórios para estudos relativas á fiscalização sanitária
das carnes.
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CAPITULO IV
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS, GABINETES
E IftSTALLAÇÕES DA ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA. E MEDICINA VETERINÁRIA

Art. 15. Os laboratórios, gabinetes o mais installações Já Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária deverão ser
organizados de modo a corresponderem ás exigências do ensino experimental, devendo ser dotados dos melhores instrumentos, apparellios e mais elementos de estudo e de investigação scientifica.
Art. 16. Todos os laboratórios, installações e mais elementos
de um curso deverão, quanto possível, ostar reunidos em torno
do mesmo lente, e serão estabelecidos do modo a haver entre
elles perfeita ligação como p irtes integrantes do mesmo todo.
Art. 17. Serão communs aos dous cursos, os laboratórios e
mais depeniloncias das 1a, 2a 3a e 4a cadeiras do curso fundamental
de engenheiros agrônomos, inclusive os gabinetes de desenho e
de photographia, os de zooteohnia geral e especial, os de chimica
orgânica do curso fundamental de medicina veterinária e de chimica orgânica e biológica do 1° anno do curso especial de engenheiros agrônomos, os hospitaos veterinários e de isolamento, com
suas dependências, e o laboratório para estudos relativos á fiscalização sanitária das carnes.
Art. 18. A estação de ensaio do machinas agrícolas será organizada de accôrdo com o art. 441 do presente regulamento.
Art. 19. O museu agrícola e florestal constará de collecções
de plantas úteis, terras de cultura, sub^solos, rochas, adubos, corroctivos, productos agrícolas e florestaes, tudo devidamente classificado o com as informações correspondentes.
Art. 20. As offlcinas para o trabalho do ferro o da madeira
terão applicaçao aos dous cursos, ha voado na primeira uma dependência destinada a pratisa da arte de ferrar, na qual serão recebidos aprendizes de 14 a 18 annos, com a diária de 1$000 a 3$500.
Paragrapho único. Haverá em cada uma das offlcinis um
mestre e o numero de operários que for necessário.
Art. 21. A organizaçã) da fazenda experimental será regida
pelo art. 430 do presente regulamento.
Art. 22. Haverá uttía bibliotheca commum aos dous cursos,
com duas divisõas abrangendo ai matérias do cada um delles.

CAPITULO v
Í)A ADMINISTRAÇÃO DA É3C3LA SUPERIOR DB AGRICULTURA E Dfi
MEDICINA VETERINÁRIA

Art. 23. A Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária será administrada por um director e um vice-direetor,
nomeados por decreta, dentre,os lentes cathe.Ira ticos, sem prejuízo
da regência das respectivas cadeiras.
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Art. 24. A auctoridade do director abrange todos os serviços
inherentes á Escola.
Art. 26. O director será substituído em seus impedimentos
pelo vice-director e no impedimento de ambos servirá o lente
mais antigo que estiver em etercicio.
Art t 28. O dispositivo do art. 23, sobro o provimento do cargo
de director da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, fica extensivo aos estabelecimentos do ensino agronômico
em que houver congregação.
Art. 27. A direciona da Escola Superior de Agricultura O
Medicina Veterinária e a dos estabelecimentos de que trata o artigo anterior poilerão ser renovadas pelo Governo, ao fim de dous
annos de exercício.
Art. 28. Incumbem ao director as funcções que decorrem do
presente regulamento e as que constarem do regulamento da Escola.
Art. 29. O pessoal administrativo da Escola constará de um
secretario, dous escripturarios, um bibliothocario, um pharmaceutico, uni porteiro e um ajudante, o o numero de conservadores,
bedéis e serventes necessários ao respectivo serviço.
CAPITULO VI
DOS MEMBROS DO MAGISTÉRIO

Art, 30. O corpo docente da Escola Superior de Agricultura e
Medicina Veterinária compõe-se dos lantes e substitutos das cadeiras comprehendidas nos dous cursos, e dos ^professores de desenho.
Paragrapho único. A cada cadeira corresponderá um substituto.
Art. 31. Constituem respectivamente uma cadeira, o serão
regidas pelos mesmos lentes substitutos, as seguintes matérias :
a) as da l* cadeira dos cursos fundamontaes de engenheiros
agrônomos e médicos veterinários;
b) as da 2» cadeira dos cursos fundamentaes de engenheiros
agrônomos e médicos veterinaiios ;
c) as da 3* cadeira dos cursos fundamentaes de engenheiros
agrônomos e módicos
veterinários ;
d) as da 4a cadeira dos cursos fundamentves de engenheiros
agrônomos e medico
i veterinários ;
«) as da 5a cadeira do curso fundamental de médicos Veterinários e as da l» do 1° anno do curso espacial de engenheiros agrônomos ;
/) as da 2a cadeira do 2° anno do curso especial de engenheiros agrônomosa e as da 3» do 3° anno do mesmo curso.
g) as da 2 cadeira do 3° anuo do curso especial de nudicjs
veterinários e as da 5* caleira do 3° aano do curso espacial de
engenheiros agrônomos;
h) as da 4* cadeira do 4" anno do curM especial de módicos
veterinários e as da 2a do 3° anão do curso especial de engenheiros
agrônomos. a
i) as da 5 cadeira do curso fundamental de engenheiros agrônomos e as da 5a cadeira do Io anno do curso especial de engenheiros agrônomos.
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Art. 32. As aulas de desenho serão dirigidas por dous professores, sendo um para cs «lous cursos fundainentaes e o 1° anno
do curso especial de engenheiros agrônomos, c outro para os 2° e
3° annos desse ultimo curso.
Art. 33. Os lentes, substitutos e professores serão vitalícios,
desde a data da posse o exercício, o não perdurão s ',us respectivos
cargos, senão nas fôrma> das leis ponaes e das disposições do regulamento da líscola,
Art. 34. Os devores que incumbem aos lentes o substitutos
constarão do regulamento da Escola.
Art. 35. O lente, substituto ou professor que, em caso extraordinário, reger cadeira ou dirigir aula por impedimento ou falta
do respectivo funcciunario, terá direito á gratificação correspondente ao cargo.
Art. 36. Incumbe ao substituto, alôm do que se contiver no
regulamento da Escola:
1.° Substituir os lentes das respectivas cadeiras ;
2.° Leccionar theorica e praticamente parte das matérias das
cadeiras, conforme indicação dos respectivos lentes, approvada,
pela congregação ;
3.° Auxiliar os lentes nos trabalhos práticos das cadeiras e nas
excursões scientificas.
Art. 37. O lente, substituto ou professor que cumprir fielmente os deveres do magistério e revelar assiduidade no exercício
effectivo de suas luncções, terá direito á gratificação addicional
aos seus vencimentos, a qual será calculada sobre os vencimentos
da tabeliã annexa ao presente regulamento, c tora a seguinte distribuição:
10 annos de serviço.
5
15 annos de serviço.
IO
20 annos de serviço.
20
25 annos do serviço.
33
30 annos de serviço.
40
Art. 38. Os lentes, substitutos ou professores que ficarem em
disponibilidade, por disposição de lei, manterão seu direito á gratificação addicional.
Art. 39. Para obter o máximo da gratificação addicioiial será
preciso que o lente, substituto ou professor tenha publicado no ultimo quinquennio trabalho original ou livro didactico que, a juizo
da congregação, tenha assignalado mérito.
Art. 40. lira caso rleinvalidez, depois de 10 annos de serviço,
incluído o caso de disponibililade, o lente, .substituto ou professor
terá direito á jubilação, de accôrdocom as seguintes regras:
1." Com ordenado proporcional ao tempo de serviço, si o exercício effectivo
no magistério for inferior a 25 annos.
2.a Com ordenado integral, si tiver 25 annos de serviço effectivo no magistério, ou 30 de serviços geraes.
Art. 41. E' considerado caso de invalidez ter o lente, substituto ou professor, attingido a idade de 60 annos, devendo em tal
oircumstancia ser jubilado, observadas as regras do artigo anterior.

Art. 42. As gratificações addicionaes de que trata o art. 37
serão reunidas integralmente aos vencimentos do funccionario
jubilado.
Art. 43. Para o eíFeito da jubilação dos membros do magistério, serão contados como tempo de serviço no mesmo magistério :
a) o tempo intercorrento de serviço gratuito e obrigatório;
b) o tempo de serviço publico em commissões scientificas;
c) o de serviço de guerra;
d) o de serviço auxiliar do ensino;
e) o numero de faltas não excedente de 20 por anno e motivadas por moléstia;
f) o tempo da suspensão judicial, quando o funccionario for
julgado innocente;
g) o tempo do exercício de membro do Poder Legislativo
Federal, o de agente diplomático extraordinário, o de ministro
da União e o de presidente ou de vice-presidente da Republica.
Art. 44. Cabe ao ministro a concessão de licenças de mais
de 15 dias a um anno, em caso de moléstia ou por motivo justificável, madiante requerimento, do interessado com informação do
director da Escola.
§ 1.° A licença motivada por moléstia dá direito a todo o ordenado até seis mezes e a metade do mesmo por mais de seis
mezes até um anno; por outro motivo dá logar ao desconto da
4» parte do ordenado até três mezes, da metade por mais de três
mezes até seis, das três quartas partes por mais de seis até nove e
de todo o ordenado dahi por deante.
§ 2.» A licença, om caso algum, dará direito á gratificação do
exercício do cargo, não podendo, porém, soffrer desconto os accrescimos de vencimentos obtidos por antigüidade.
Art. 45. O ternpodeprorogação de uma licença concedida uma
ou mais vezes dentro de um anno, será contado do dia de terminação da primeira, para o effeito do desconto de que trata o § 1° do
artigo anterior.
Art. 46. Esgotado o tempo máximo dentro do qual poderão ser
concedidas as licençis com vencimentos, a nenlmm funccionario
será concedida nova licença com ordenado ou parte delle, antes do
prazo de um anno, contado da data em que houver expirado o
ultimo.
Paragrapho único. O membro do magistério poderá gosar a
licença obtida onde lhe convier ficando, purém, a mesma sem
elTeíto, si delia não se aproveitar dentro de um mez, a contar da
data da concessão.
Art. 47. Não terá direito á licença o membro do magistério
que não tiver entrado em exercício do respectivo cargo.
Art. 48. O membro do magistério que for licenciado poderá renunciar ao resto do tempo que tiver obtido, desde que entre immediatamente no exercício do seu cargo; mas, si não tiver feito a
renuncia, antes de começarem as férias, só poderá apresentar-se
depois de terminada a licença.
8414

2

— 18 —

Art. 49. Em caso de licença, serão extensivas aos funecionarios
contractados as disposições referentes aos eflectivos, quando o assumpto não estiver comprehendido nos respectivos contractos.
Art. 50. Das faltas que forem dadas pelos lentes, substitutos ou
professores poderá o director justificar até ao máximo de três aos
que derem menos de cinco licções por semana e até ao dobro para os
demais e o pessoal administrativo, o que devera ser feito até ao
ultimo dia do mez.
Art. 51. As faltas dos lentes ás sessões da congregação ou a
quaesquer actos a que forem obrigados serão contadas paca, todos
03 effeitos como a» que derem nas aulas.
Paragrapho único. No caso de coincidir a hora da aula com
a da sessão da Congregação terá esta preferencia, importando em
falta a ausência do lente, substituto ou professor.
Art. 52. Os lentes, substitutos, professores, eauxiliares de ensino
que faltarem por motivo justificado só terão direito ao ordenado.
Art. 53... O Governo premiará os lentes, substitutos ou professores que publicarem as licções de seu curso ou qualquer trabalho original sobre matéria de sua cadeira ou aula, fazendo
publicar o mesmo trabalho, si este 'for approvado por dous terços
de votos da totalidade dos membros da congregação.
Paragrapho único. O Governo concederá ao autor do trabalho
approvado o prêmio pecuniário de 2 a 5:000$, conforme for arbitrado pelo ministro, ouvido o director da Escola.
Art. 54. A concessão do prêmio pecuniário só se fará effectiva,
si a congregação, ao emittir o seu voto, considerar o trabalho de
mérito excepcional, do ponto de vista scientiflco e pedagógico.
Art. 55. A reedição do trabalho será feita por conta do Governo, com a condição de ser ampliada do accôrdo com a orientação
do próprio curso e o desenvolvimento scientiflco que tenha tido a
matéria, devendo a congregação pronunciar-se sobre o assumpto.
Art. 56. O lente, cujo trabalho houver sido premiado, deverá
fornecer ao Governo, gratuitamente, 100 exemplares do mesmo
trabalho.
Art. 57. A congregação indicará, annualmente, ao Governo
um lente ou substituto para, no paiz mais conveniente, proceder a
estudus e investigações relativos ás matérias da respectiva cadeira
e visitar os institutos similares.
Art. 58. No orçamento da Escola deverá ser incluída, annualmente, a verba de 3:000$, para os fins do artigo anterior.
Art. 59. O lente ou substituto que for designado, receberá da
congregação as instrucções precisas para o preenchimento de suas
funcções, cabendo-lhe informar, periodicamente, o estabeleci monto,
por intermédio do director, que deverá velar pelo cumprimento das
mesmas instruccões, de tudo que possa interessar a respectiva
cadeira e o ensino em geral.
Art. 60. Os lentes e substitutos poderão ser incumbidos pelo
ministro, de accôrdo com a respectiva congregação, de fnzer conferências durante o anno lectivo ou no período das férias, sobre a
matéria de sua especialidade, mediante as condições estabelecidas
ao regulamento da Escola.
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Paragrapho único. Os lentes de clinica do curso de médicos
veterinários darão consultas gratuitas na Polyclinica da Esoola,
conforme as prescripoSesregulamentares.
Art. 61. Si as conferências de que trata o aríigj anterior .forem
realizadas em período de férias, ser-lhes-ha arbitrada uma gratificação.
Art. 62. E' vedado ao lento, substituto ou professor! dar curso
particular aos alumnos do estabelacimento sobre matérias de sua
cadeira ou aula.
Art. 63. A Escola manterá, com collaboração de seu corpo docente, uma revista, na qual serão publicados os rasámos das licções,
com a respectiva bibliographia e o resultado dos trabalhos práticos .
CAPITULO Vil
DO PROVIMENTO DOS CAR60S DOCENTES

Art. 64. Os lentes cathedraticos serão escolhidos dentre os
substitutos das respectivas cadeiras.
Art. 65. Os substitutos e professores serão nomeados por decreto, mediante concurso.
Art. 66. O concurso para provimento dos cargos de substitutos e professores deverão constar de uma prova escripta, uma oral
e uma ou mais provas praticas, conforme a natureza da matéria.
Paragrapho único. As provas praticas devem preceder as
oraes e são eliminatórias.
Art. 67. A prova oral deverá ter o caracter de uma licção,
acompanhada das demonstrações que o assumpto exigir.
Art. 68. Satisfeitas as formalidades do concurso, a congregação procederá á votação sobre a capacidade de cada candidato,
sendo considerados excluídos os que não obtiverem dous terços da
totalidade de votos.
Paragrapho único. Peita a classificação, de accôrdo com a
mesma regra, a congregação organizará a lista dos candidatos
acceítos e classificados, propondo o candidato que julgar preferível.
Art. 69. Não haverá concurso para preenchimento do cargo
de substituto ou professor no caso previsto no paragrapho nnico. do
art. 122, ou quando houver dentro os pretendentes algum que tenha
publicado obras do mérito excepcional, entre as quaes trabalhos
originaes sobre as matérias da cadeira, com applicação ao Brazil.
Art. 70. Dispensado o concurso, será sabmettido á deliberação
do Governo o voto da congregação, que deverá representar dous
terço» do numero de seus membros.
Art, 71. Havendo mais de um pretendente em idêntica» condições, a congregação os classificará, na ordem de merecimento.
Art. 72. As demais regras concernentes ao concurso serão
objecto do regulamento da Escola, que as estabelecerá do accôrdo
com a natureza de cada disciplina.
Art. 73. No julgamento do concurso, dever-se-hater em vista,
não só os conhecimentos theoricos do» candidato*, sinão também
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seu tirocinio pratico ou experimental e suas qualidades pedagógicas .
Art. 74. A' falta de especialistas nacionaes, serão as cadeiras
providas, mediante contracto, por technicos estrangeiros de reconhecida competência.
Art. 75. Na hyppthese prevista no artigo anterior, abrir-se-ha
concurso para o provimento do cargo de substituto.
Art. 76. Em egualdade de circumstancias, serão preferidos,
respectivamente,para lentes e substitutos dos cursos de engenharia
agronômica e medicina veterinária, engenheiros agrônomos e médicos veterinários.
Art. 77. Constituirá motivo de preferencia, em egualdade de
circumstanoias, pfacto de haver o candidato professado a mesma
cadeira, por mais de três annos, em escola congênere.
CAPITULO VIII
DA CONGREGAÇÃO

Art. 78. A congregação da Escola será constituída dos lentes
cathedraticos e substitutos dos cursos, e será presidida pelo director ou seu substituto immediato.
CAPITULO IX
DOS AUXILlARES DO ENSINO

Art. 79, Cada lente cathedratico terá, por grupo de 20 alumnos de sua cadeira, um auxiliar de ensino para guiar os trabalhos
práticos.
Art. 80. Os auxiliares de ensino serão de livre indicação dos
lentes e nomeação do ministro e poderão ser escolhidos dentre os
alumnos de anno superior que houverem obtido melhores notas na
respectiva cadeira.
'CAPITULO X
DO REGIMEN ESCOLAR

Art. 81. A Escola funccionará como externato e o regimen
escolar será o de freqüência obrigatória, cumprindo aos alumnos
matriculados assistir ás aulas theoricas, aos exercícios, responder ás
arguições dos lentes e dos substitutos e executar os trabalhos práticos de que forem incumbidos.
Art. 82. Os cursos da Escola serão feitos em duas épocas do
anno, isto é, de abril a agosto e de setembro a janeiro, havendo férias durante os mezes de fevereiro e março.
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CAPITULO XI
DA INSGRIPÇÃO DE MATRICULA

Art. 83. Para a matricula em qualquer dos cursos da Escola
será exigida a edade mínima de 17 annos, titulo de bacharel em
sciencias e lettras, certificado de exame de madureza ou parcellados.
Art. 84. Dos candidatos que exhibirem diploma de bacharel
em sciencias e lettras ou certificado de exame de madureza serão preferidos aquelles que houverem obtido melhores approvações.
Art. 85. Dos candidatos que apresentarem certificados de exames parodiados de preparatórios, serão preferidos os que houverem obtido melhores notas em mathematica elementar, physica e
chimica e historia natural.
Art. 86. Os candidatos de que trata o artigo anterior deverão
exhibir certificados de exame das seguintes disciplinas: portuguez,
francez, inglez ou allemão, historia geral, especialmente do Brazil,
geographia geral, especialmente do Brazil, physica e chimica, historia natural e mathematica elementar.
Art. 87. Um anno depois da installação da Kscola, só se fará a
matricula após exame de admi .são, que constará de conhecimento
pratico de francez, inglês ou allemão (traducção), m ithematica elementar, physica, chimica, botânica e zoologia (elementos).
Art. 88. A matricula em cada um dos cursos fundamentaes
da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, será
annualmente de 100 alumnos, no máximo, tendo em vista as exigências do ensino experimental.
Art. 89. A Escola comprehonderá duas classes de alumnos :
alumnos regulares ou matriculados e alumnos ouvintes, cujo numero será annualmente fixado pelo ministro, de accôrdo com a
congregação, não podendo exceder da quinta parte dos alumnos matriculados.
Art. 90. São alumnos matriculados os que satisfizerem as exigências do art. 83 e as que a respeito forem estabelecidas no regulamento da Escola.
Art. 91. São considerados ouvintes aquelles que, de conformimidade com o Regulamento da Escola, se inscreverem para
acompanhar qualquer dos cursos ou professar uma ou mais disciplinas relativas a cada um delles, sem se submetterem a exame.
Art. 92. Aos ouvintes poderá ser concedido, no fim do anno,
um attestado de freqüência, em relação ás matérias das cadeiras
em que estiverem inscriptos.
Art. 93. Os alumnos ouvintes são submettidos ao mesmo regimen escolar dos alumnos matriculados e serão escolhidos, de preferencia, dentre os candidatos á matricula que não tiverem sido
attenrlidos, em virtude do art. 88 deste regulamento.
Art. 94. Os alumnos que não conseguirem matricular-se na
Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, em cunse-
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quencia dos apts. 84, 85 ou 88, terão preferencia á matricula
nas escolas theorico-praticas.
Art. 95. Os alumnos que houverem obtido pelo menos dous
terços de distincçõos nas matérias mencionadas no ar t. 85 e um
terço de approvações plenas serão dispensados do pagamento da
matrícula.
Art. 96. O Governo dispensará annualmente do pagamento de
matricula três alumnos de cada curso, quando, além de terem sido
approvados plenamente, pelo menos, no exame das matérias a que
se refere o art. 85, provarem, a juízo do ministro, falta de recursos para satisfazer á contribuição estipulada.
Paragrapho único. Era egualdade de circumstancias, serão preferidos os lilhos de agricultores ou profissionaes de industria rural.
Art. 97. A dispensa do pagamento de matricula ó concedida
por um anno escolar, podendo ser cassada por falta de aproveitamento ou falta disciplinar e renovada, sempre que o alumno o merecer, em vista de seu aproveitamento e boa conducta.
Art. 98. Dada a hypothese da primeira parte do artigo anterior, a vaga será preenchida pelo alumno contribuinte do mesmo
anno que tenha sido candidato á gratuidade, na data da admissão,
e se distinga nas matérias do curso.

dadeagrioolabem organizada e noshospitaes e installaoões do curso
de medicina veterinária.
Art. 105. A pratica das matérias mencionadas no presente artigo, poderá ser dada pelos lentes ou substitutos, quando for conveniente aos interesses do enaino, nos seguintes estabelecimentos :
Physica experimental, climatologia e meteorologia, na Directoria de Meteorologia e Astronomia ; .
Botânica e chimica agricolo,, no Jardim Botânico ou Museu
Nacional;
Physiologia vegetal e silvicultura, no Jardim Botânico ;
Zoologia, entomologia, phytopathologia, chimica vegetal, analyse chimica de minereos o rochas, mineralogia o geologia agrícola,
no Museu Nacional.
Art. 106. Além das excursões feitas durante o anno lectivo aos
estabelecimentos offlciaes, fabricas, propriedades agrícolas, offlcinas,
exposições agrícolas, pecuárias e de industria rural, coudelarias,
trabalhos de irrigação o drenagem agrícola, otc., deverão os
alumnos do curso especial de engenheiros agrônomos, de accôrdo
com o programma do lento da cadeira, fa/er exercícios práticos
durante as férias em estabelecimentos agrícolas, industriaes ou
em qualquer instituto scientiflco dependente do Ministério.
Art. 107. Os exercícios práticos durante as férias, a que se
refere o artigo anterior, também deverão ser feitos na parte que
lhes competir, pelos alumnos do curso especial de médicos veterinários.
Art. 108. A distribuição do tempo para o horário das aulas
theoricas, aulas de desenho e exercícios práticos será regulada mediante as seguintes bases:
!"•, as liccões theoricas serão em numero do três por semana
para acada cadeira ;
2 , os alumnos serão chamados individualmente, e nas respectivas cadernetas ser-lhes-ha marcado certo numero de pontos,
correspondentes
á applicação e aproveitamento revelados ;
3a, além da arguição feita pelos lentes, haverá, em dia determinado, arguição por parte dos substitutos sobre a matéria que
houverem leccionado, cabendo-lhes também formular sobre ella
questões
diversas para serem respondidas pelos alumnos ;
4a, as aulas praticas serão em numero de três por semana para
cada cadeira.
Art. 109. O ensino será obrigatório, gradual e successivo» não
podendo passar de um semestre a outro senão os alumnos que houverem obtido determinada média.
Art. 110. O alumno que não tiver obtido, no conjuncto das matérias, o numero de pontos para passar ao segundo semestre, será
eliminado, podendo recomeçar o curso DO anno seguinte.
Paragrapho único. Esta faculdade não poderá ser concedida
senão uma vez durante todo o período escolar.
Art. 111. A condição expressa no artigo anterior para promoção de semestre subsisto para admissão ao exame do flm do anno,
que será feito exclusivamente em uma só época.

CAPITULO XII
DO

METHODO DE ENSINO, DOS EXERCÍCIOS ESCOLARES E DOS EXAMES

Art. 99. O ensino theorico deverá, ser ministrado de modo intuitivo, e será completado por excursões e trabalhos práticos nos
laboratórios e installações correspondentes a cada um dos cursos.
Art. 100. O lente ou substituto, assistido pelo auxiliar de ensino,
deve executar as operações que descrever nas aulas theoricas e nas
excursões, e expor os instrumentos a que só referir, fazendo com
que cada alumno os manipule, sempre que for possível.
Art. 101. O horário escolar deverá ser organizado de modo a
permittir que os alumnos, acompanhados dos auxiliares de ensino,
se exercitem directamente nos trabalhos de gabinete, laboratórios
e mais dependências pertencentes ao curso a que se dedicarem.
Art. 102. O ensino pratico deve ter o objectivo de estimular e
desenvolver o espirito de iniciativa e observação dos alumnos,
instruindo-os no manejo dos instrumentos e machinas e ensinandolhes os melhores methodos experimentaes.
Art. 103. No curso especial de engenheiros agrônomos, o ensino
íheorico de agricultura deverá ser seguido de demonstrações praticas na Fazenda Experimental, nas officinas para o trabalho do
ferro e da madeira e em estabelecimentos annexos ao Ministério ou
de propriedade particular.
Art. 104. A pratica relativa á Zootechaia, Policia Sanitária e
Veterinária se fará, respectivamente, na Escola, na Fazenda Experimental, no Posto Zootechnico de Pinheiro, em qualquer proprie-
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Art. 112. A prova pratica dos exames precederá á theorica o
será, eliminatória.
Art. 113. Será obrigatória a freqüência aos exercícios práticos
aos laboratórios, officinas, hospitaes, fazenda experimental e estabelecimentos designados pelos respectivos lentes.

impressão por conta do Governo, fixando o numero de exemplares
que pertencerão á Escola e o que deve ser entregue ao autor.
Art. 121. O alumno maij distincto em todo o curso fará o anno
de especialização, em relação á matéria que preferir, devendo
apresentar á escola uma memória original sobre o assumpto.
Art. 122. Si a memória tiver valor excepcional, conforme
o juizo da congregação, expresso por dous terços de votos, o
alumno poderá, em caso de vaga, ser provido sem concurso no
cargo de substituto, si a matéria em quo se especializou abranger a
respectiva cadeira.
Art. 123. O regimen do curso de especialização será estabelecido no regulamento especial da Escola.
Art. 124. Os alumnos que fizerem o curso de especialização
terão preferencia, na ordem de seu merecimento, para os cargos
technicoi superioras do Ministério que competirem aos engenheiros agrônomos.
CAPITULO XIV

CAPITULO XIII
DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ENGENHEIROS AGRÔNOMOS

Art. 114. Para o effeito do curso de especialização, a que se
refere o art. 10, do presente regulamento, haverá as seguintes secções:
1a. Botânica geral e systematica, physiologia vegetal, zoologia
geral ae systematica,'phytopathologia e entomologia agrícola.
2 . Physica experimental, meteorologia, climatologia, chimica
geral inorgânica, chimica orgânica e biológica, mineralogia e geologia agrícolas, chimica agrícola, chimica vegetal o bromatologica, amicrobiplogia agrícola e technologia industrial e agrícola.
3 . Agricultura geral, culturas industriaes, silvicultura,
agricultura especial, horticultura, fructicultura, viticultura,
economia
rural, zootechnia geral e especial.
4 a . Mecânica agrícola, construcções ruraes e hydraulica agricola.
Art. 115. O quarto anno de especialização poderá ser feito na
própria Escola, na Fazenda Experimentarem qualquer propriedade
agrícola bem organizada, no Posto Zootechaico Federal, Museu
Nacional, Jardim Botânico, Directoria do Meteorologia e Astronomia ou em qualquer outro estabelecimento scientifico, dependente
do Ministério, ou em instituto scientifico estrangeiro, conforme a
natureza da matéria e a escolha da congregação. '
Art. 1J6. Só poderão seguir o quarto anno de especialização os
alumnos que tiverem pelo menos dous terços de approvagões plenas
em todo o curso e approvações plenas pelo menos, em todas as
disciplinas da secção a que pertença a matéria em que se tenham
de especializar.
Art. 117. Dous dos alumnos que houverem obtido melhores approvações na secção respectiva, receberão do Governo, mediante
as condições que forem estabelecidas no regulamento da Escola,
um auxilio mensal durante o anno de especialização.
Art. 118. Si a especialização tiver de ser feita no estrangeiro,
os alumnos, além do auxilio mensal, receberão a quantia que for
arbitrada para as despezas de transporto.
Art. 119. O alumno que completar o 4° anno de especialização
deverá apresentar á Escola uma memória original ou these sobre o
ramo da secção em que se inscreveu, cumprindo-lhe defendel-a publicamente perante a commissão de lentes nomeada pela congregação. •
Art. 120. Si a memória apresentada tiver valor excepcional
poderá o ministro, ouvida a congregação, auctorizar a respectiva

DOS DIPLOMAS E D3S PRÊMIOS DE VIAGEM

Art. 125. Os alumnos que concluírem os cursos especiaes da
Escola terão direito, respectivamente, ao titulo de engenheiro agrônomo e de medico veterinário, dependendo este ultimo do disposto
no art. 127.
Art. 126. Aos que houverem concluído o curso de especialização do curso de engenheiros agrônomos e forem approvados na defesa da memória original a que se referem os arts. 119 e 120, será
conferido um diploma especial em que será consignada essa circumstancia.
Art. 127. Os alumnos que concluírem o quarto anno do curso
especial de medicina veterinária só obterão o diploma respectivo
mediante a apresentação de uma memória original, que deverão
defender publicamente, de accôrdo com o disposto no art. 119.
Art. 128. Os alumnos do curso de medicina veterinária que
obtiverem dous terços de distineções em todo o curso e forem approvados com distincção na memória original, ficarão dispensados
do pagamento da taxa do diploma.
Art. 129. Terão igual concessão os alumnos do curso de engenheiros agrônomos de que tratam os arts. 120 e 121 do presente regulamento.
Art. 130. O curso de medicina veterinária será dividido em
grupos de matérias correlativas, para o fim de se premiar
o alumno que obtiver distincções em todas as matérias de cada um
dei l es.
Art. 131. O alumno que preencher as prescripções do artigo
anterior terá direito ao prêmio de viagem que for estipulado no
regulamento, afim do aperfeiçoar seus conhecimentos scientificos,
devendo ser o assumpto regulado por instrucções especiaes organizadas pelo lente da respectiva cadeira, approvadas pela congregação.
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Art. 132. Ao alumno mais distineto em todo o curso será, conferido, além do prêmio do artigo anterior, o direito de que trata o
art. 122 do presente regulamento, si a memória a que se refere o
art. 127 tiver valor excepcional.
Art. 133. Os alumnos que concluírem o curso de medicina
veterinária, terão preferencia, na ordem de seu merecimento, para
os cargos do Ministério relativos á sua especialidade.
Art. 134. Aos alumnos do curso de engenheiros agrônomos
que satisfizerem os dispositivos do art. 122 do presente regulamento s_erá concedido, após o curso de especialização, quando
este tenha sido feito no paiz, o prêmio de viagem ao estrangeiro.
CAPITULO XV
DO ENSlNO AGRÍCOLA MÉDIO OU THEORICO-PRATICO

Art. 135. O ensino agrícola médio ou theorico-pratico tem
por fim a educação profissional applicada á agricultura, zootechnia, veterinária e ás industrias ruraes, mediante a diffusão de
conhecimentos scientificos e praticas racionaes necessárias á exploração econômica da propriedade agricola.
Art. 136. O ensino deve ser theorioo e pratico, baseando-se
nas soiencias fundamentaes da agricultura e visando constituir um
corpo de agricultores instruídos em todos os ramos de sua próArt. 137. As escolas médias ou theorico-praticas, fundadas
pelo Governo Federal, por si só ou com auxilio dos Governos locaes,
de associações agrícolas ou de particulares, terão caracter regional, devendo attender de preferencia em seus programmas ás
culturas e aos ramos do industria rural mais vulgarizados na zona
em que forem estabelecidas.
Art. 138. As escolas theorico-praticas, além do ensino
que ministram aos seus alumnos, devem interessar-se em
todos os assumptos communs á região, collaborando em seu desenvolvimento econômico, por meio de investigações scientificas e trabalhos práticos nos laboratórios, na fazenda experimental e pelos
melhores methodos de propaganda agricola.
CAPITULO XVI

2a cadeira—Physica Agricola, Chimica Geral Inorgânica, Noções de
Mineralogia e Geologia agrícolas.
3a cadeira—Botânica e Zoologia agrícola». Systematica. Estudo
das principaes
moléstias das plantas úteis.
4a cadeira—Noções de Chimica orgânica, Chimica agricola e
bromatologica, Technolagia industrial agricola, Fermentações industriaes.
5a cadeira—Agricultura geral e especial, Sylvicultura, Economia rural, Legislação agraria e florestal, Contabilidade agricola. a
6 cadeira—Hygiene e alimentação dos animaes domésticos,
Zootechnia geral e especial.
7» cadeira—Noções de Anatomia e Physiologia dos animaes,
Medicina veterinária.
Art. 141. AWm das cadeiras indicadas no artigo anterior haverá uma aula de Topographia e Desenho e outra de horticultura,
arboricultura, fructicultura, viticultura, apicultura, sericicultura,
que será dada pelo chefe de pratica agricola e horticola.
Art. 148. O programma do curso será assim distribuído:
Primeiro anno—Primeiro semestre
Álgebra e Geometria plana.
Physica agricola.
Botânica agricola.
Aula—Desenho á mão livre e geométrico.
Segundo lemestre
Geometria no espaço e Trigonometria.
Chimica geral inorgânica.
Zoologia agricola.
Aula—Desenho de aquarella, de paizagem e de flores.
Segundo anno—Primeiro semestre
Mineralogia e Geologia agrícolas.
Noções de Chimica orgânica.
Mecânica elementar. Machinas agrícolas.
Moléstias das plantas úteis.
Aula — Topographia. Desenho topographico e de machinas.

DO CURSO DAS ESCOLAS MÉDIAS OU THEORICO-PRATICAS

Art. 139. O curso das escolas médias ou theorioo-praticaa
comprehenderá três annos de curso regular, dividido em semestres
e um anno de estagio.
Art. 140. O curso respectivo comprehenderá as seguintes
cadeiras:
1a cadeira— Álgebra, Geometria, Trigonometria, Noções de
Mecânica Geral, Mecânica Agricola, Construcções Ruraes, Hydraulica Agrícola.

Segundo semestre
Chimica agrícola e bromatologica.
Agricultura geral. Silvicultura.
Materiaes de construcções, Construcções ruraes. Estradas de
rodagem e caminhos vicinaes.
Aula —Topographia. Desenho e projectos de construcções
ruraes.
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Terceiro anno — Primeiro semestre
Hydraulica agrícola.
Technologia industrial agrícola. Fermentes e fermentações
industriaes.
Agricultura especial.
Exterior dos animaes domésticos. Zootechnia geral.
Aula — Desenho e projectos de hydraulica agrícola.
Segundo semestre

.

Horticultura, arboricultura, fructicultura e viticultura. Apicultura e sericicultura. (Aula).
Zootechnia especial.
Economia rural. Legislação agraria e florestal. Contabilidade
agricola.
Hygiene animal. Medicina veterinária.
Art. 143. No regulamento das escolas médias dever-se-ha ter
em vista formular programm.as mais detalhados para as matérias
accessorias ou technicas que mais de perto se relacionem com os
ramos de agricultura e de industria rural predominantes na
região.
Art. 144. Nas cadeiras de agricultura, ao ensino theorico e
pratico das culturas novas, deve preceder o das culturas regionaes,
por meio de experimentações e de praticas que possam concorrer
para augmentar o seu rendimento útil.
Art. 145. A cada escola módia ou theorica pratica poderá ser
annexado, além da fazenda experimental, um posto zootechnico ou
uma estação agronômica, ou os dous estabelecimentos conjunctamente, conforme as necessidades da região.
Art. 146. Quando á escola média ou theorico-pratiea tiver
annexo um posto zootechnico, ou for estabelecida em região pastoril, as cadeiras de zootechnia e veterinária deverão ter maior
desenvolvimento.
Art. 147. Na cadeira de technologia industrial agricola, verificada a hypothese do artigo anterior, deverá ser especializada a
industria de lacticinios.
Art. 148. As escolas médias ou theorico-praticas terão, além
do curso regular, destinado aos aiumnos matriculados e ouvintes,
os cursos resumidos, destinados aos agricultores, criadores ou industriaes que se queiram instruir em um ou mais ramos de sua
especialidade.
Art. 149. A organização desses cursos constará do regulamento da Kscola e sua duração não deve exceder de dous a três
mezes, conforme a natureza da matéria ou do grupo de matérias
de que se trate.
Art. 150. Os cursos abreviados poderão versar sobre qualquer
ramo de cultura, zootechnia, alimentação dos animaes, hygiene,
veterinária, industrias agrícolas, como sejam fabrico do queijo e
da manteiga, etc., mecânica agricola, drenagem, irrigação, etc.,
sendo as licções theoricaa acompanhadas de demonstrações praticas.

Art. 151. Os cursos abreviados poderão ser renovados annualmente, e o numero dos que devem assistil-o será fixado pelo director da Escola, de accôrdo com os lentes das respectivas especialidades.
Art. 152. Aos cursos das escolas médias ou theorico-praticas
poderão ser annexados aprendizados agricolas, sob fôrma de internato ou externato, com a organização estabelecida no presente
regulamento para as instituições desse gênero.
Art. 158. As aulas theoricas e os trabalhos práticos das escolas
médias ou theorico-praticas poderão ser assistidos por qualquer
agricultor, mediante licença do respectivo director.
CAPITULO XVII
DOS LABORATÓRIOS E INSTALLAÇÕES DAS ESCOLAS MÉDIAS OU
THEORICO-PRATICAS

Art. 154. As escolas médias ou theorico-praticas terão os seguintes laboratórios e installações complementares:
1) Gabinete de physica—Posto meteorológico.
2) Laboratório de botânica, zoologia e pathologia vegetal.
3) Gabinete de topographia e desenho.
4) Laboratório e gabinete de chimica mineral— Mineralogia
e Geologia.
5) Laboratório de chimica orgânica, chimica agricola e bromatologica e technologia industrial agricola.
6) Gabinete de engenharia rural.
7) Galeria de machinas.
8) Gabinete de zootechnia.
9) Pharmacia veterinária.
10) Hospitaes veterinários 0 annexos.
11) Fazenda experimental.
12) Museu agricola e de historia natural.
13) Bibüothecas.
14) Offlcinas para o trabalho do ferro e da madeira.
Art. 155. A fazenda experimental comprehenderá campos de
experiência e demonstração, culturas de todas as plantas úteis da
região e de outras que lhe possam ser adaptadas, secçío sericicola,
secção apicola, secção pecuária, deposito de machinas e instrumentos e utensílios agricolas.
Art. 156. O laboratório da cadeira de technologia industrial
agricola deverá ter installação especial, quando a escola for estabelecida em região dedicada especialmente á cultura da canna de
assucar, permittindo aos aiumnos se instruírem praticamente na
industria assucareira e de distillação alcoólica e nas fermentações
industriaes.
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CAPITULO XVIII
BA ADMINISTRAÇÃO B DOS MEMBROS DO MAGISTÉRIO

Art. 157. As escolas médias ou theorico-praticas sorão administradas por um director e um vice-director, nomeados pelo Governo dentre os lentes, devendo assumir a directoria na ausência
ou impedimento de ambos, os dous lentes mais antigos.
Art. 158. O director da Escola deverá ser engenheiro agrônomo ou agrônomo.
Art. 159. O pessoal administrativo constará, além do director, de um secretario bibliothecario, um escripturario, um porteiro, um continuo, um economo, mestres de officinas, operários e
o numero de conservadores, bedéis, serventes e trabalhadores
rurâes necessário aos serviços da escola.
Art. 160. Os deveres inherente^ ao pessoal administrativo
constarão do regulamento especial da Escola.
Art. 161. O corpo docente será constituído pelos lentos das diversas cadeiras do curgo, e o professor de desenho e topographia.
Art. 162. Os lentes e o professor de desenho serão vitalicios
nos seus cargos, na fôrma do art. 33 do presente regulamento,
salvo o caso de contracto.
Art. 163. Incumbe aos lentes, além dos devores constantes do
presente regulamento e dos que forem consignados no regulamento especial da Escola, attender ás consultas que lhes forem feitas,
por intermédio do director, pelos agricultores ou proflsslonaes de
industria rural sobre as matérias dos respectivos cursos.
Art. 164. Incumbe-lhes igualmente, mediante designação do
ministro, ouvido o director da Escola, realizar conferências nas
zonas que lhes forem indicadas ou visital-as, por motivo de trabalhos scientiflcos, devendo ser observadas para esse fim as condições que forem estabelecidas no presente regulamento e no Regulamento da Escola.
Art. 165. Os lentes e o professor de desenho e topographia,
presididos pelo director ou vice-director, formarão a congregação
das Escolas médias ou theorico-praticas.
Art. 166. As faltas, licenças, gratificações addicionaes, jubilações, disponibilidade, contagem de tempo, penas disciplinaros, direitos concernentes aos membros do magistério das escolas médias
ou theorico-pratícas serão regidos pelo presente regulamento, na
parte referente ao magistério da Escola Superior de Agricultura e
Medicina Veterinária.
CAPITULO XIX
DO PROVIMENTO DOS CARGOS DOCENTES

Art. 167. Os lentes cathedraticos e os professores serão nomeados por decreto mediante concurso, que deverá ser leito de conformidade com as regras estabelecidas para os concursos da Escola

Superior de Agricultura o Medicina Veterinária, combinadas com
as disposições do regulamento especial da Escola sobre o asaumpto.
Art. 168. No julgamento dos concursos dever-se-ha observar o
disposto no art. 68 deste regulamento, sendo condição de preferencia haver o candidato professado a mesma cadeira em estabelecimento offlcial.
Art. 169. A' falta de technicos nacionaes, serão nomeados, mediante contracto, proflssionaes estrangeiros de reconhecida capacidade theorica e pratica.
CAPITULO XX
DOS AUXILIARES DO ENSINO

Art. 170. São considerados auxiliares do ensino os preparadores-repetidores, devendo haver ura para cada cadeira e o chefe
de pratica agrícola e horticola que terá a seu cargo a aula de horticultura a arboricultura, fructicultura, viticultura, apicultura e
saricicultura.
Art. 171. Competem aos preparadores-repetidores as funcções
attribuidas no presente regulamento aos substitutos e auxiliares
alumnos da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária,
além dos deveres prescriptos no regulamento da Escola.
CAPITULO XXI
DO REGIMEN ESCOLAR

Art. 172. O regimen das escolas médias ou theoi-ico-pratícas ó
o de internato, com freqüência obrigatória ás aulas e exercícios e
trabalhos práticos, sendo também admittidos alumnos externos.
Art. 173. Os alumnos deverão tomar parte directa na execução dos trabalhos do laboratório, nos serviços do campo, das
officinas e de todas as dependências da Escola.
Art. 174. No regulamento das escolas médias ou theorico-praticas dever-se-ha fazer a distribuição do tempo de modo que os
trabalhos práticos nos laboratórios e gabinetes sejam diários e os
do campo e da olflcina se façam em dias alternados.
Art. 175. O curso das escolas médias será feito durante dez
mezes, divididos em duas épocas, havendo dous mezes de ferias.
Art. 176. O anuo lectivo será fixado no Regulamento da Escola,
de accòrdo com as condições climatericas de cada região.
Art. 177. O numero de alumnos internos de cada escola media ou theorico-pratica não poderá, sob pretexto algum, exceder
de 50.
Art. 178. O ministro, de accòrdo com o diroctor da Escola, e
ouvida a congregação, estabelecerá o numero de alumnos externos que deverão ser admittidos annualmente.
Art. 179. A Escola comprehenderá duas classes de alumnos
externos : matriculados e ouvintes.
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Art. 180. São alumnos matriculados os que houverem sido
approvados em exames de admissSo c satisfeito as exigências regulamentares para a matricula.
Art. 181. São considerados alumnos ouvintes aquelles que.de
accôrdo com os preceitos regulameatares, se inscreverem para
acompanhar o curso de uma ou mais cadeiras da Escola, devendo
ser observado para esse fim o disposto no art. 93.
Art. 182. São applicados aos alumno8 livres das escolas médias os dispositivos do art. 93 do presente regulamento.
Art. 183. Os alumnos serão arguidos diariamente pelos lentes
e pelos preparadores-repetidores, sendo apreciado o valor das licções pelas respectivas notas, que constituirão a media de aproveitamento de cada alumno, durante o semestre lectivo.
Art. 184. Os lentes ou os repetidores, depois de cada serie de
oito a dez licções, submetterão os alumnos a exames parciaes.
Art. 185. Além das arguições nas aulas theoricas, os alumnos
deverão ser submettidos a provas praticas nos trabalhos dos laboratórios, das offlcinas e do campo.
Paiagrapho único. A nota respectiva entrará na composição
da média concernente a cada matéria do curso pratico.

b) attcstado que prove falta de recursos para satisfazer a respectiva contribuição.
Paragrapho único. Em egualdade de circurnstancias, será preferido o filho do agricultor, criador ou profissional do industria
rural.
Art. ü ; 3. Si o numero de candidatos exc3'ler ao numero de
vagas, poderão os candidatos á matricula gratuita ser admittidoi
como contribuintes até_que se abra vaga.
Art. 194. A condição dos alumnos gratuitos será regida pelos
aits. 97 e 98 do presente Regulamento.
Art. 195. No caso de concorrer grande numero de alumnos
á matricula gozarão de preferencia :
1°, os candidatos de que trata o paragrapho único do art. 96.
2°, os que obtiverem melhores nutas no exame de admissão oa
cxhibirem melhores certificados do curso gymnasial.
3°, os que tiverem melhor compleição physica e revelarem
maior aptidão para a vida agrícola.
CAPITULO XXIII
DO METHODO DE E\SINO E DOS ESTÁGIOS

CAPITULO XXII
DA INSCRIPÇÃO DA MATRICULA

Art. 186. Para a matricula do curso das escolas médias ou
theorico-praticas será exigida a edade mínima de 17 annos e máxima de 21.
Art. 187. Os exames de admissão constarão das seguintes matérias :
Portuguez, francez, arithmetica, geographia geral, especialmente do Brazil, historia do Brazil,
Art. 188. O ministro nomeará as mesas para o exame de
admissão, as quaes serão constituídas por lentes das respectivas
matérias em institutos offlciaes.
Art. 189. Os alumnos que tiverem o 3° anno do actual curso
gymnasial poderão ser matriculados, prestando apenas o exame de
historia do Brazil.
Arfc. 190. Os candidatos á matricula serão classificados por
ordem de merecimento pela mesa examinadora, sendo preferidos
os que houverem obtido melhores notas.
Art. 191. Os alumnos que obtiverem distincção em todas as
matérias do exame de admissão serão dispensados da taxa, de matricula.
Art. 192. O ministro dispensará annualmente do pagamento
de matricula cinco alumnos internos e dez externos, que reunirem
as seguintes condições :
a) approvação plena em todas as matérias do exame de
admissão ;

Art. 196. O ensino theorieo e pratico das escolas deve obedecer aos mesmos preceitos pedagógicos estabelecidos para a Escola
Superior de Agricultura o Medicina Veterinária, diíTerindo apenas,
quanto aos primeiros, na menor complexidade dos programmas.
Art. 197. As aulas theoricas deverão ser seguidas de trabalhos
nos laboratórios e outras installações affectas ao curso theorieo, na
fazenda experimental e suas dependências,nas oíflcinas e quaesquer
estabelecimentos annexos á Escola.
Art. 198. Após as excursões ou estágios de férias, os alumnos
deverão apresentar por oscripto ao lente da cadeira o resultado de
suas observações, tendo direito á nota, que entrará na composição
de sua media de exercícios práticos.
Art. 199. Os alumnos deverão acompanhar não só os trabalhos
práticos da fazenda experimental, como também os serviços administrativos, interessando-se em tudo que se relacione com a receita
e despeza e iis diversas phases da contabilidade agricola attinente
a cada gênero de producção.
Art. 200. As observações concernentes aos trabalhos technicos
deverão constar de cadernetas especiaes, mencionando cada um
dos serviços e a marcha respectiva, devendo as mesmas ser examinadas mensalmente pelos lentes ou pelus preparadores repetidores.
Art. 201. Os alumnos deverão fazer excursões periódicas o
estágios de férias, de conformidade com os princípios estabelecidos
no artigo 103 deste regulamento.
Art. 202. O curso das sciencias fund^meut-ies deve ser completado pela pratica diária nos laboratórios, por trabalhos do microscopia, herborização, dês nontagjm e montagem de appirelhos,
manejo respectivo, collecta de productos naturaes, sua classifica8414
3
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ção, devendo algumas das collocções da Escola ser orgaimadas
pelos próprios aluirmos.
Art. 203. A pratica do programma das cadeiras de agricultura, tüclmologia industrial agrícola, engenharia rural, cômodas
demais cadeiras, deve ser dirigida pelos respectivos lentes o pelos
preparadores repetidores, em complemento do ensino theorico, e
eerà organizada de maneira que os aluirmos collaborem nos respectivos trabalhos e se aiTeiçoem á vida agricnh.
Art. 204. A pratica nas offlcinas para o trabalho da madeira e
do ferro o em outras que íbrem estabelecidas será orientada pelo
lente da l* cadeira, auxiliado pelos chefes e pessoal das mesmas
e terá o mesmo caracter de obrigatoriedade das aulas theoricas e
praticas da Escola.
Art. 205. Além do ensino profissional agrícola, as escolas mídias ou theorico-pratlcas tratarão da educação physica dos alumnos,
a qual deverá constar de gymnastica, jogos sportivos, exercícios
miiitarei e pratica de tiro.
Art. 206. Haverá nas escolas médias ou theorico-praticas um
estagio final facultativo, para os alumnos que terminarem o curso,
o qual deverá ser leito na própria Escola, em qualquer dos estabelecimentos anneios ou nos que íbrem indicados pela congregação.
Art. 207. O estagio a que se refere o artigo anterior é concernente A pratica de agricultura, horticultura, arborieultura, fructicultura, zooteclmia e tochnologia industrial agrícola.
Art, 208. O estagio só poderá ser seguido por alumnos que
tenham obtido pelo menos dous terços de approvações plenas em
todo o curso.
Art. 209. Dos alumnos que tiverem de fazer estagio dous dos
mais distinotos receberão mensalmente um auxilio pecuniário fixado
pelo ministro, ouvido odirector da Escola.
Art. 210. Nas escolas médias ou theorico-praticas, poderão ser
admittidos aprendizes em numero determinado pelo ministro, de
aocôrdo com a congregação, para se instruírem praticamente em
qualquer ramo de agricultura, zootochnia, veterinária, industria
rural ou nas oíücinas.
CAPITULO XXIV
DOS EXAMES, DOS DIPLOMAS E DOS PRÊMIOS

Art. 211. Os exames das escolas médias ou theorioo-praticas
obedecerão áa mesmas regras instituídas para os da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, devendo ser realizados
em uma só época do anno.
Art. 2\2. Os alumnos que concluírem o curso de três annos
das escolas médias ou theorico-praticas terão direito ao titulo de
agrônomo.
Art. 213. Aos que fizerem o estagio de que trata o art. 200
será conferido um diploma especial, no qual virá mencionada essa
oirounistanoia.

Art. 214. Aos alumnos que não houverem concluido o curso,
tendo sido approvados em parte dolle, será concedido um certificado
em relação ás respectivas matérias.
Art. 215. Os alumnos que concluírem o curso das escolas
theorico-praticas terão preferencia para os cargos que lhes competirem no Ministério, de accôrdo com o grau do ensino e as matérias
que o constituem.
Art. 216. Aos alumnos que tiverem feito o estagio será dada
preferencia, em egualdado de circumstancias, para o preenchimento dos mesmos cargos, e para os do magistério nas escolas do
mesmo gráo e nas escolas praticas de agricultura, mediante concurso . •
Art. 217. O alum-no mais distincto em todas as matérias do
curso poderá, após o estagio, ser provido sem concurso em qualquer cadeira de uma escola media ou theorico-ptática.
Para^rapho único. Para o caso do presente artigo, o candidato
deverá ser proposto pela congregação, por 2/3 de votos, ao Governo
que resolvera sobre a nomeação.
Art. 218. O Governo concederá annualmente a dou-s dos alumnos mais distinctos do curso e que tenham feito estagio,prêmio de
viagem para aperfeiçoarem seus conhecimentos em palz de culturas ou industrias ruraes similares ás do Brazil.
CAPITULO XXV
DO ENSINO PRATICO DE AGRICULTURA

Art. 219. O ensino pratico de agricultura será professado em
oscolis cujo objoctivo consisto em formar chefes de cultura, administradores de propriedades ruraes e instruir os filhos de agricultores e aquelles que se queiram dedicar á vida agrícola, nos modernos processos de cultura, e nas praticas referentes & zootechnia,
veterinária e industrias ruraes.
Art. 220. As escolas praticas de agricultura são destinadas a
alumnos que, tendo concluido o curso primário o obtido o respectivo certificado, queiram adoptar a profissão agricola,instruindo-se
nella e na aprendizagem dos serviços mais adequados aos misteres
da vida rural.
Art. 221. O curso será de três annos, divididos em semestres e
comprohenderá, além dos trabalhos práticos, do ensino profissional
elementar e da revisão e ampliação do curso primário, noções
elementares sobre as seguintes disciplinas:
l', physica agrícola, meteorologia e climatologia, principalmente do Brazil, previsão de tempo, chimica geral applicada á
agricultura
e á teclmologia industrial agrícola ;
Sa, botânica, zoologia, minoralogia e geologia agrícolas, animães úteis e prejudiciaes a agricultura, apicultura, serioicultura,
moléstias das plantas, meios preventivos e curativos ;
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, 3a, agricultura geral e especial, culturas regionaes, culturas
novas, economia rural, syndicatos e cooperativas agrícolas, legislação agraria e florestal e contabilidade agrícola ;
4», topographia, estradas de rodagem e caminhos vicinaes,
mecânica
agrícola, drenagem e irrigação, construcções ruraes ;
5a, exterior, hygiene e alimentação dos animaes domésticos,
noçõesa de zootechnia geral e especial ;
6 , technologia industrial agrícola, industrias regionaes, moléstias contagiosas dos animaes domésticos, sua prophylaxia e tratamento,
pragas e parasitas, meios de os combater ;
7a, desenho á mão livre, geométrico elementir, de aquarella,
topographico, de machinaí e construcções ruraes.
Ar t. 222. O ensino theorico e pratico será completado com
exercícios physicos e militares, pratica de tiro e jogos sportivos.
Art. 223. O curso escolar será feito do accôrdo com o seguinte
programma:
Primeiro anno (Revisão e ampliação do curso primário)
Portuguez.
Arithmetica e geometria elementar; noções de álgebra.
Geographia e Historia do Brazil ; geographia agrícola.
Instrucção moral e cívica.
Desenho linear — Noções de desenho geométrico — Dactylographia e ensino profissional elementar.
Segundo anno
Physita agrícola e chimica geral.
Botânica, zoologia, mineralogia e geologia agrícolas.
Animaes úteis e prejudiciaes á agricultura ; apicultura, sericicultura ; moléstias das plantas, meios preventivos e curativos.
Desenho á mão livre e geométrico elementar, de aquarella, paizagens e flores.
Terceiro anno
Agricultura geral e especial, culturas regionaes, culturas novas, economia rural, syndicatos e cooperativas agrícolas, legislação agraria e florestal, contabilidade agrícola.
Topographia, estradas de rodagem e caminhos vicinaes, mecânica agrícola, drenagem, irrigação, construcções ruraes.
Exterior, hygiene e alimentação dos animaes domésticos, noções de zooteclmia geral e especial.
Technologia industrial agrícola, industrias regionaes, moléstias contagiosas dos animaes domésticos, sua prophylaxia e tratamento, pragas e parasitas, meios de os combater.
Desenho topographico, de machinas e construcções ruraes.
Art. 224. As escolas praticas terão as seguintes installações:
1,° Gabinete de physica, com instrumentos simples apropriados ao ensino elementar.
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2.° Gabinete de historia natural, com specimens de plantas
úteis e prejudiciaes á agricultura, animaes, rochas, terras de cultura próprias da região.
3.° Laboratório de chimica geral applicada, contendo os apparolhos mais simples para o estudo dos princípios de chimica, analyse de terras, de adubos, correctivos, etc.
4.° Galeria de machinas, instrumentos e utensílios agrícolas
e de industria rural.
5.° Posto meteorológico.
6.0 Museu agrícola e florestal.
7.° Bibliotheca agrícola.
8.° Fazenda experimental.
9.° Offlcina para o ensino profissional elementar.
10. Olflcinas para o trabalho manual ou mecânico applioado á
agricultura.
CAPITULO XXVI
DO PESSOAL ADMINISTRATIVO

E DOCENTE

Art. 2í5. O pessoal administrativo e docente das escolas praticas comprehende:
1°, um director encarregado da administração geral da escola
e professor de agricultura geral e especial, economia rural e contabilidade agrícola ;
2», um professor primário ;
3°, um professor de physica agrícola, chimica geral applicada
e technologia industrial agrícola ;
4°, um professor de botânica, zoologia, mineralogia e geologia,
agrícolas;
5°, um professor de desenho, topographia, mecânica agrícola,
construcções ruraes, drenagem e irrigação ;
6°, um professor de zootechnia e veterinária ;
7°, um chefe de culturas ;
8°, um jardineiro e horticultor ;
9°, um instructor nilitar e mestre de gymnastica ;
10, um secretario-bibliothecario e encarregado da contabilidade ;
11, um inspector de alumnos e auxiliar do secretario-bibliotnecario;
12, um economo;
13, um portoiro-continuo;
14, chefes do offlcinas, operários, conservadores, serventes e
trabalhadores ruraes, necessários a cada escola.
Art. 226. O director da escola será nomeado por escolha do
Governo, dentre os professores.
Art. 227. Os cargas de professores das escolas praticas, exceptO
o de professor primário, serão providos por concurso, de accôrdo
com os dispositivos do presente regulamento, combinados com os
do regulamento especial da escola.
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Art. 888. Em egualdade de eircumstaneias, serão preferidos
engenheiros agrônomos, agrônomos, regentes agrícolas ou teohnlcos de notória competência, revelada em trabalhos e publicações
sobre qualquer ramo de agricultura applicada ao Brazil.
Art. 289. O professor primário deverá ser normaliza diplomado e terá um ou mais adjuntos, conforme a freqüência escolar
e as exigências do ensino.
Art. 239. A' falta de normalista diplomado, será preferida
pessoa que tenha exercido o magistério em estabelecimento estadoal ou municipal, ou em instituto particular subvencionado e
fiscalizado pelo Governo Federa', estadoal ou municipal.
Art. 231. O chefe de culturas deverá ser engenheiro agrônomo,
agrônomo ou regente agrlcohi ou pessoa de notória competência,
que tenha, pjlo monos, dous annos de pratica em estabelecimento
offlcial ou em propriedade agrícola particular bsm organizada.
Paragrapho único. Para o cargo de jardineiro-horticultor
deve ser preferido technioo nacional ou estrangeiro que apresente
documento de capacidade e attestado de que exerceu eguaes funcções durante dons annos em estabelecimentos congêneres ou propriedade particular bom organizada.
Art. S3á. A'falta de technicos nacionaes, quer nara professores, quer para chefe de culturas, serão contractados tecb,nicos
estrangeiros.
Art. 833. O chefe de culturas, na hypothese do artigo anterior,
deverá ter tiroeinio pratico de agricultura tropical.
Art. 234. O professor de zootechnia geral o especial e veterinária só poderá ser zpotechnico, engenheiro agrônomo, agrônomo
ou veterinário.
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visltas e passeios a propriedades ruraes, explorações agrícolas, fabricas, museus, mercados, etc.
Art. 94'). Para execução do programma pratico das escolas,
que deve ser rigorosamente observado, os alumnos sã revesarão por
turmas nos trabalhos práticos e nas licções theoricas o nos estudos.
Art. 241. Na execução do programiua do 1° anuo será adaptado
o critério pedagógico estabelecido neste regulamento para o ensino
primário agrioola.
Art. 842. O ensino profissional elementar ministrado no l»anno
dovo tor como elementos fundamentais o desenho linear e geométrico, com pletados pela technologia e polo trabalho manual, na
escol:i ou om odiclna própria para esse fim.
Art. 243. O estudo da techaologia será feito, intuitiva, o objootivamento, de modo a dar ao alumno o conhecimento da? profissões elementares, pelo estudo das matérias trabalhadas e das ferramentas e utensílios empregados para esse fim.
Art. 244. Os livros do agricultura adoptados no curso devem
obedecer ás exigências do ensino intuitivo e pratico, não devendo
contar sinão as noções geraes indispensáveis, com applicações ás
culturas do paiz e outras que lhe possam ser proveitosas.
Art. 245. Deverá ser adoptado idêntico critério na escolha dos
compêndios e nunuaes adoptados nas demais cadeiras, evitando-se
livro-; complexos, escriptos sem methodo pedagógico.
Art. 246. Os alumnos deverão tomar parte em todos os trabalhos Internos ou externos, compatíveis com sua organização,
nas excursões que forem feitas, sob a direcção doj professores, e
nos exercícios militares, de gymnastioa e nos jogos sportivos.
Art. 247. O regulamento da Escola fixará oemprego do tempo,
a ordem dos trabalhos e a disciplina escolar.

CAPITULO XXVII
DO METHODO DE ENSINO NAS ESCOLAS PRATICAS DE AGRICULTURA.

CAPITULO XXVIII
DO KE.GIMEN ESCOLAR

Art. 235. O ensino será principalmente pratico, constituindo a
parte thoorioa em noções elementares que possam guiar os alumnos na aprendizagem de suas applicaçõos á agricultura e ás
industrias ruraes.
Art. 236. A distribuição do tempo será feita de modo que o
estudo occupe p irte do dia e a outra parte seja consagrada aos
trabalhos nos gabinetes, laboratórios, fazenda experimental o nas
officinas.
Art. 237. As licções theoricas deverão ser professadas om linguagem simples e serão acompanhadas de demonstrações ao alcance
dos alumnos, de modo a tornar o ensino meramente objectivo.
Ari. 238. O ensino pratico comprehondo os trabalhos nos gib)netes, laboratórios, offlcinas. fazenda oxp TÍ montai, installacoes r)e
techn^logia industrial agrioola e outras dependências da escola.
Art. 339. O professor da parte theorica dirigirá sempre o trabalho pratico que lhe corresponder, completando-o com excursões,

Art. 248. As oscojas praticas poderão ser internatos ou oxter- .
natos, conforme as condições regionaos, o deverão sempre ser in^
stalladas om pontos onde a população rural seja mais densa.
Art. 249. Sendo adoptado o regimen do internato, este não
deverá comportar mais de 50 alumnos.
Art. 850. O regimen escolar, ern qualquer das hypotheses,
será obrigatório e reger-se-ha pelos dispositivos adoptados neste regulamento para as escolas de gráo superior.
CAPITULO XXIX
DA ADMISSÃO PE ALUMNOS, DAS AULAS E DOS EXAMES

Art. 251. Haverá nas escolas praticas quo funccionarom como
internatos alumnos internos, meio pensionistas o externos, dividiado-se estos últimos em matriculados e ouvinte».
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Art. 253. O ministro, de accôrdo com o director, fixará annualmente o numero de alumnos que deverão ser matriculados e do
mesmo modo o de ouvintes, de accôrdo com os preceitos dü presente regulamento.
Art. 253. A matricula será feita mediante exame de admissão,
que constará, das matérias do curso primário nas escolas mantidas
pelo governo local, devendo ser matriculados os alumnos de accôrdo
com a respectiva classificação.
Art. 254. Os candidatos que exhíbirem certificados do curso
primário, realizado em escolas offlciaes, serão dispensados do
exame de admissão.
Art. 255. Quando o numero desses candidatos for superior ao
de vagas, haverá concurso entre elles.
Paragrapho único. Oi candidatos á gratuidade deverão, em
qualquer hypothese, ser submettidos a exame de admissão.
Art. 256. Deve ser incluída entre as condições de preferencia
terem os candidatos conhecimentos de matérias não exigidas no
programma do exame de admissão.
Art. 257. Os candidatos á matricula deverão ter a edade de 14
a 18 annos, boa constituição physica e ser isentos de moléstia contagiosa ou infecto-contagiosa.
Art. 258. Dos alumnos internos 10 serão dispensados do pagamento da matricula, desde que tenham obt ; do pelo menos approvação plena no exame de admissão, sejam filhos de agricultores ou
trabalhadores ruraes e provem falta de recursos pecuniários.
Art. 259. Quando o numero de candidatos á gratuidade for
superior ao de vagas, poderão os mesmos ser admittidos como contribuintes até que se lhes offereça opportunidade de matricula gra, tuita, o que fica dependente da condição de pobreza a que se refere
o artigo anterior.
Art. 260. Os alumnos externos serão gratuitos e a respectiva
admissão se fará entre os filhos de agricultores, profissionaes de
industria rural e trabalhadores agrícolas, na razão de 60 % sobre
o numero fixado para matricula, devendo ser preenchidas as vagas
restantes com filhos do pessoas que exerçam outras profissões.
Art. 261. O regimen das aulas, dos exames, das férias, dos
estágios de férias será o mesmo das escolas de grão superior, estabelecidas as differenças resultantes da natureza dos respectivos
programrnas do ensino.

Art. 264. Os alumnos mais distinctos do curso serão preferidos,
pela ordem de seu merecimento, para as alludid.is funcções e para
os cargos dos aprendizados agrícolas.
Art. 265. O.alumuo mais distincto do curso poderá ser provido sem ei incurso, em caso de vaga, em qualquer escola do mesmo
grau, a juízo do Governo.

CAPITULO XXX
DOS DIPLOMAS E DOS PRÊMIOS ESCOLARES

Art. 262. O alumno que concluir o curso de uma escola pratica receberá o diploma de regente agrícola.
Art. 263. Os regentes agrícolas terão preferencia no preenchimento dos cargos technicos do ministério compatíveis com os conhecimentos adquiridos no respectivo curso.

CAPITULO XXXI
, DOS APRENDIZADOS

AGRÍCOLAS

Ait. 266. Os aprendizados agrícolas teem por fim formar trabalhadores aptos para os diversos serviços da propriedade rural,
explorada de accôrdo com as modernas praticas agronômicas.
Art. ?(V7. O ensino é exclusivamente pratico e deve aproveitar
de preferencia aos filhos de pequenos cultivadores e trabalhadores
ruraes que queiram instruir-se naí artes manuaes ou mecânicas
que se relacionam com a agricultura, nos methodos raciouaes de
exploração do solo, manejo dos instrumentos agrários, nas praticas referentes á criação, hygiene o alimentação dos animaes domésticos, seu tratamento, e ás diversas industrias ruraos.
Art. 268. A pratica manual dos differentes serviços será completada por noções elementares ministradas durante os trabalhos a que ellas se referirem,_como meio de escl irecer e guiar
os alumnos para melhor execução delles.
Art. 269. Além dos trabalhos práticos a que se devem dedicar
e (Ias explicações theoricas que lhes serão ministradas, intuitiva e
objectivamente, incumbe aos alumnos assistir a conferências sobro
agricultura, horticultura, zootechnia, apicultura, sericicultura e
mathomatica elementar applicada.
Art; 270. Fará parte da educação pratica dos alumnos a freqüência ás offlcinas para o ensino profissional elementar e para o
trabalho do ferro, madeira, couro, vime, olaria, abonaria e outras
artes manuaes e mecânicas.
Art. 271. Os aprendizados cuidarão igualmente da educação
physica dos alumnos, por meio de exercícios de gymnastica, jogos
adequados á udade e exercícios militares.
Art. 272. Os alumoos deverão tomar parte directa em todos os
serviços da fazenda experimental, da-i officinas e nos exercicios
designados no artigo anterior, devendo-se ter em vista para cada
caso especial a capacidade physica individual.
Art. 273. O ensino será completado com excursões a propriedades agrícolas, museus, fabricas, officinas, exposições, feiras,
mercados, etc.
Art. £74. Nos aprendizados serão organizados cursos práticos ^
abreviados para adultos, comprehendendo um ou mais ramos,de'
serviço agrícola, pecuário ou de industria rural.
Art. 275. Nos cursoâ abreviados dos aprendizados agrícolas
poderão sor admittidas alumnas que se queiram instruir nas pequenas industrias agrícolas, taes como apicultura, sericicultura,
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avicultura, alimentação o tratamento dos animaes domésticos,
fabrico do queijo e da manteiga, etc.
Art. 276. O ministro, ouvido odirectordo aprendizado, poderá,
estabelecer cursos primários nooturnos para adultos, sondo preferidos para a admissão trabalhadores ruraes.
Art. 877. Os aprendizados agrícolas serão internatos, ou
externatos, conforme permittirem as condições locaes, tendo em
vista a maior ou menor densidade da população rural nas proximidades do estabelecimento.
Art. 278. Em qualquer hypothcse, deverá, ser fornecida alimentação gratuitamente aos alumnos externos que residirem a
mais de dous kilometros de distancia do estabelecimento e forem
desprovidos de recursos.
Art. 879. Sendo adoptuda a fôrma de internato, o numero de
alumnos não poderá, sob pretexto algum, exceder de 50, não
devendo mesmo attingir o máximo, sinão quando a capacidade do
odilicio e suas condições hygienicas o permittirem.
Art. 280. Poderá ser installado um aprendizado agrícola na
fazenda experimental annoxa á Kscola Superior de Agricultura
o Medicina Veterinária e naquollas que fizerem parte das escolas
médias ou theorico-pratioas.
Paragrapho unicj. Os aprendizados agrícolas poderão constituir estabelecimentos autônomos, organizados especialmente para
as funcções a que lhes são destinadas.
Art.381. Em qualquer das hypothosos, os aprendizados deverão
ter organização similar a uma propriedade agrícola,orientada pelos
modernos methodos culturaes e dispondo dos meios necessários
para obter o maior rendimento útil das culturas e das industrias
agrícolas próprias da região.
Art. 282. üe conformidade com o disposto no artigo anterior,
os aprendizados devem ser providos de material agrícola completo, do instailações e construcções adequadas a uma exploração
rural bom orgmisada, tendo em vista, além da agricultura propriamente dita, a zootechnia e as industrias agrícolas looaes.
Art. 283. Nos aprendizados agrícolas serão principalmente
exploradas as cultura.se as industrias próprias da zona,podendo-se,
entretanto, proceder a ensaios do adaptação, relativamente a
outras que parecerem convcniantos.
Art. 284. Ilavorá nos aprendizados installações para beneflciameuto dos productos de suis culturas, podendo taes installaçõos
ser utilizidas pelos pequenos cultivadores da zona, rnedianto as
condições que forem estabelecidas no respectivo regulamento.
Art. 285. Os aprendizados sorão franqueados, mediante licença do director, a qualquer agricultor, criador ou industrial agrícola, que queira assistir os serviços a seu cargo.
. Art. 286. Os aprendizados deverão dedicar-se á producção de
sementes de plantas úteis e possuir viveiros das mesma" plantas,
inclusive as fructiferas, pari distribuição gratuita aos agricultores
da zona, de conformidade com u regulamento e instrucções que regerem o respectivo serviço no ministério.
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Art. 287. Os reproductores de raça existentes nos aprendizados poderão ser utilizados pelos criadores, para melhoramento das raças que possuiro.n em suas propriedades agrícolas,
de acoôrdo com as regras estabelecida* em regulamento especial.
Art. 288. Serão feitos nos aprendizados ensaios de machir»as
agrícolas ou quaesquer investigações o experiências sobre culturas,
banefloiamento dos productos, zooteclmia e industrias ruraes, precedendo licença do direotor o do conformidade com as regras quo
forem estabelecidas.
Art. 289. Todos os serviços a cargo dos aprendizados, deverão
sor cuidadosamente escripturadoa, consoante as regras di contabilidade agrícola.
CAPITULO XXXII
DA DURAÇÃO DOS APRENDIZADOS E SEU PROGRAMMA

Art. 290. O curso será de dous annqs, dividido em semestres,
havendo dous mezes de ferias que serão designados conforme as
condições climatericas do cada zona.
Art. 21)1. AS noções elementares professadas de accôrdo com o
art. 2(i8 e os trabalhos práticos corresponderão ao seguinte programma :
Primeiro a n n o

I.° Estudo pratico do solo, sub-solo e do suas propriedades
physico-chimicas. Differenciação das torras do cultura, sua composição, analyse physica das terras, rochas communs á região e
terras a que dão origem, terras de transporte, collecta de amostras
de terra para analyse.
2.° Estrumes, adubos e correctivos, suas applicações, conforme
a natureza das culturas e dos terrenos, preparação, conservação o
modos do distribuição dos estrumes.
3." Preparação das terras do cultura, instrumentos empregados, desmontarem e montagem AOÍ instrumentos agrícolas, estudo comparativo dos mosmos, substituição de peças, conservação
e reparação—Dasbravamento dos terrenos e suasoporações—Drcnagum, saneamento,
desoccamento e irrigação.
4. Q Estudo pratico d;i somente—Determinação das sementes de
plantas úteis o nocivas—Classificação, ensaio o ,-inalyso d is sementes ; identitic icão, pureza e poder germ nativo—Solecçã i e conservação—Processos do semeadura o operações ulteriores—Instrumentos e utensílios empregados.
5." Noções goraes sobro a planta e suas dilFerentes partes—
Observações sobro as diversas phases da vida vo.^e'.ativa—Agentes
naturaes da vegetação e papel de cada um delles—Acção dos estrumos, adubos e correctivos—Princípios immo liatos e fumlamentaes
das plantas—Methodos do roproducçio das plantas—Instrumentos,
utensílios o in-fre lientos empçegados—Variedades de enxertos e sua
aprendizagem.
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Segundo anno
1.° Continuação e resapitulação das noções theoricas e dos trabalhos práticos do anno anterior.
2." Cuidados que devem ser proporcionados ás plantas durante
a marcha gerai da vegetação—Amanhos e lavouras—Moléstias das
plantas, suas causas, prophylaxia e tratamento—Pragas e plantas
nocivas, meios de as combater—Insecticidas e fungicidas, processos
e meios de applicação.
3.° Culturas regionaes, culturas novas, horticultura, fructicultura, jardínicultura, floricultura, praticas e material empregados .
4.° Preparação e apropriação dos terrenos para as diversas variedades de plantas fructiferas—Escolha das arvores o arbustos,
plantação, transplantação, cuidados essenciaes, poda em geral,
tratamento das raízes—Adubaçãp e lavouras annuaes—Escolha
de arvores próprias para arborização, cultura e educação das
mesmas e das plantas fructiferas—Viticultura—Moléstias, sua prophylaxia e tratamento, parasitas e insectos nocivos, meios de os
combater—Aves, insecios e outros animaes úteis—Colheita, conservação, embalagem, transporte e commerciodas fructas, modos de
utilização (distillaeão, íructas seccas, em compotas, etc).
5° Pratica de silvicultura—Conservação e exploração das florestas, plantio e replantio, estudo da estructura das arvores, sua
composição, qualidades tcchnicas das madeiras brazileiras—Época
do corte, tratamento, conservação, transporte e commercio das
madeiras—Exploração das essências florestaes segundo seus differentes usos—Cultura das plantas textis da zona e outras que possam ser utilizadas—Preparação das fibras, estudo de suas qualidades tecbnicase de suas applicações, embalagem e commercio das
fibras.
6° Colheita, armazenagem e conservação das colheitas e dos
productos agrícolas—Apparelhos, instrumentos, utensílios e installações destinados a esses serviços—Beneíiciamento dos productos
agrícolas—Jíxterior dos animaes domésticos, organização geral e
suas funcções.
7° Criação, alimentação, hygiene dos animaes domésticos, prophylaxia e tratamento das moléstias, pragas e animaes nocivos—
Estudo das differentes raças—Raças nacionaes e estrangeiras, methodos de acclimação, multiplicação e melhoramento, valor comparativo das forragens—Raças leiteiras—Estudo do leite, fabricação
do queijo e da manteiga—Industrias ruraes próprias da zona, industrias novas, fabricação de farinhas, ieculas, pastas, licores, óleos,
fructas conservadas, productos de distillação, beneflciamento de
princípios immediatos, etc.
8° Construcção das pequenas construcçães ruraes, material
enlpregado, iiistallaçõ :s para as difforentes raças de animaes,
cuidados hygienicos, pratica de levantamento de plantas, noções
elementares sobre economia rural, syudicatos e cooperativas, contabilidade agrícola.
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Art. 292. Durante o curso, os alumnos receberão explicações
praticas sobro as sciencias fundamentaes da agricultura, recorrendo-se sempre ao mothodo ob.jectivo, com auxilio do material
didactico de que dispuzer o respectivo professor.
Art. 293. Nos cursos abreviados destinados a moças, deverá
ser mais desenvolvida a parte referente á jardinicultura, floricultura e á ornamentação floral.
Art. 294. Os aprendizados poderão ser organizados, com o fim
particular de se dedicarem ao ensino pratico da fructicultura, horticultura o jardinicultura ou somente á primeira dessas especialidades e suas applicações.
Art. 295. Oi alumuos do 1° anno, além dos trabalhos que lhes
competem, deverão associar-se como auxiíiares aos trabalhos do
2° anno.
Art. 296. Os alumnos que revelarem mais aproveitamento
em cada anno serão aproveitados como chefes de turmas nos trabalhos práticos.
Art. 297. Os alumnos quo tomarem parte nas excursões ás
propriedades agrícolas, mercados, feiras, museus e jardins, deverão apresentar ao respectivo professor um memorial contendo suas
observações.
Art. 298. Haverá nos aprendizados um curso primário para
alumnos que delles precisarem, podendo também funccionar uma
secção nocturna, destinada principalmente a trabalhadores ruraes
da zona.
Art. 299. No curso a que se refere o artigo anterior serão
observados os dispositivos do presente regulamento em relação ao
ensino primário agrícola.
Art. 300. Os aprendizados agrícolas para execução de seu prógramma deverão ter as seguintes dependências :
a) deposito de machioas, instrumentos, utensílios agrícolas,
insecticidas e fungicidas ;
b) construcçõos próprias para os difíerentes animaes, estrumeira, depósitos do sementes, forragens e productos agrícolas ;
c) área destinada ás diversas culturas, campo de demonstração, horta, pomar, jardim, prados naturaes e artiflciaos, installações para sericicultura, apiario, etc. ;
d) installações para benoficiamento e embalagem dos productos
para a industria de lacticinios, fecularia, fabrico da farinha, distillaria, etc. ;
e) gabinete e laboratório de physica e chimica com apparelhos
simples, dosquo forem adoptados no ensino primário agrícola ;
f) gabinete de historia natural com collocções didacticas e herbário, organizado pelos alumnos do referido curso ;
</) bibüotheca agrícola com livros elementares, revistas sobre
agricultura, zootechnia, veterinária e industrias ruraes ;
h) museu agrícola e florestal, com collecções de sementes1 de
plantas regionaes e seus productos, modelos de machinas, instrumentos agrícolas, planos, plantas c modelos do construcções
ruraos ;
i) officina para o ensino profissional elementar ;
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j) officinas para o trabalho da madeira, ferro, couro, vime,
olaria, alvenaria, etc. ;
h) posto meteorológico.
Art. 301. Na organização das dilferentes dependências, doverse-lião observar a natureza pratica do ensino o suas applicações A
pequena cultura e ao < gêneros de producgSo que lhes são próprios.
Art. 302. Nas oílicinas que Jbrem estabelecidas dover-se-hno
observar os preccitits geraes do decreto n. 7.7(i6, do 23 do dezembro
ue 1900, em tudo que se conciliar com o presente regulamento e
com o regulamento especial dos aprendizados.
CAPITULO XXXIII
DO PESSOAL DE ENSINO K ADMINISTRATIVO

Art. 303. O pessoal de ensino dos aprendizados agrícolas constará de:
a) um dlrectpr e professor de agricultura, zootochnia, vetorinaria e industrias ruraes;
b) um auxiliar agrônomo ;
c) um professor primário, tendo um ou mais adjuntos, conforme o numero de alumnos;
d) um secretario, encarregado da contabilidade, e professor
de contabilidade agrícola ;
e) um conservador da bibliotheca c do museu, e inspector de
alumnos;
f) um chefe de culturas;
/; um jardineiro e horticultor ;
h um tratador de animaes ;
i um pratico de industrias agrícolas;
j ) um mestre de offlcina para o trabalho do ferro ;
h) um mestre de offlcina para o trabalho da madeira ;
l) operários para o trabalho de alvenaria, olaria, couro,
Time, etc. ;
m) um oconomo ;
n) um mestre de gymnastica e instrucção militar ;
o) um porteiro continuo;
p) o numero de serventes e trabalhadores necessários aos differentes serviços.
Paragrapho único. O posto meteorológico ficará a cargo do
chefe de culturas.
Art. 304. O cargo de director do i aprendizados agrícolas só
poderá ser occupado por engenheiro-agronomo, agronumo, regente agrícola ou pessoa de notória competência cm agricultura,
demonstrada em publicações e trabalhos práticos, sendo indispensaVel que tenha pelo menos dous annos de tirocinio na direcçao
de estabelecimento rural, de propriedade particular ou do Governo.
Art. 305. Os chefes de cultura devem ser proflssionaes em
agricultura que provem com titulo ou documento equivalente que
fizeram o curso de urna escola pratica oU de um aprendizado agri-

cola ou tenham dirigido um estabelecimento rural, organizado de
accôrdo com as modernas praticas agronômicas.
Art. 306. Será adoptido idêntico critério na escolha dot mestres de offlcinas, que deverão ser aptos a ensinar por processos modernos as artes manuaes a que se dedicam.
Art. 307. O director, além dos devores preseriptos no regulamento especial dos aprendizados, deverá promover pequenas exposições agrícolas, interessando nellas os pequenos cultivadores da
zona, e aquellas de que trata o art. lá do decreto n. 7.763, de 23
de dezembro de 1909.
Art. 308. Cabe-lhe também fazer propaganda a favor dos syndicatos, cooperativas e instituições de mutualídade agrícola, por
meio de conferências praticai, distribuição das publicações que lhe
forem remettidas pelo ministério.
Art. 309. Incumbo-lhe igualmente a propaganda a favor da
conservação ou replantio das mattas. promovendo periodicamente
lestas das arvores e fazendo conferências sobre o assumpto.
Art. 31(1. A exploração da fazenda experimental corre soba
responsabilidade do direotor do aprendizado, que deve submetter
annualmente áapprovaçao do ministro o plano de exploração para
o anuo seguinte, comprehendendo o respectivo orçamento.
Art. 311. A escripturaçao da fazenda experimental deve ser
feita de accôrdo com as regras da contabilidade agrícola, cabendo
ao director enviar ao ministério balancetes trimeusaes e um relatório anuual sobre os trabalhos do aprendizado e da mesma
fazenda.
Art. 312. Os devores inherentos ao pessoal de ensino e administrativo constarão do regulamento especial dos aprendizados.
Paragrapho único. O director do aprendizado será substituído
em seus impedimentos temporários pelo secretario.
CAPITULO XXXIV
DA ADMISSÃO DOS ALU1INOS

Art. 313. Para ser admitíido como alumnode qualquer aprendizado agrícola, deve o candidato ter pelo menos 14 annos de edade
e 18 no máximo, ter boa conducta e constituição physica que o
torne apto para o serviço do campo, t>er vaccinado e estar isento do
moléstias contagiosas ou infecto-contagiosas.
Art. 314. Os aprendizados agrícolas, quando forem internatos,
na fôrma expressa no presente regulamento, receberão também
alumnos externo <, que ficarão sujeitos ao regimeu estabelecido no
regulamento especial dos aprendizados.
Art. 315. Os alumnos internos serão vestidos, alimentados e
receberão o ensino gratuitamente, sendo também gratuita a ma-<
tricula dos alumnos externos.
Art. 316. Para ser attingido o máximo da matricula, será preciso que as condições locaos o exijam e que não haja prejuízo para
a hygiene escolar e boa maroha do curso.
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Art. 317. A preferencia dada aos filhos de pequenos cultivadores,
industriaes agrícolas e trabalhadores ruraes da zona, deverá ser
observada rigorosamente na ordem estabelecida no art. 260 deste
regulamento.
Art. 318. Os alumnos que oxhibircm certificado de exame
final do curso primário ou revelarem om exame de admissão
achar-se habilitado nas matérias do respectivo curso, sorão matriculados no primeiro anno, devendo os que não souberem ler escrever ou demonstrarem 110 mesmo exame deficiência desses conhecimentos, matricular-se no curso primário do aprendizado, de
conformidade com a classe que lhes competir.
Piiragrapho único. Dada a ultima hypothese, os alumaos só
poderão ser matriculados no primeiro anno, depois de terminado o
curso primário.
Art. 319. O ministro, do accôrdo com o director, indicará annualmonto o numero de alumnos externos que devera ser admittido.

«) l % ao encarregado dos animaes e ao pratico de industrias
agrícolas ;
f) 20 % para serem distribuídos annualmonte pelos alumnos,
na ordem do respectivo mérito e de accôrdo com a proposta do director approvada pelo ministro;
g) a quantia restante será recolhida ao Thesouro Federal e
destinar-se-ha a melhoramentos no aprendizado.

CAPITULO XXXV
DO REGIMENTO ESCOLAR E ECONÔMICO DOS APRENDIZADOS

Art. 320. O regimen escolar será idêntico ao adoptado nas
escolas praticas e obedecerá aos preceitos do presente regulamento
e dos que constarem do regulamento dos aprendizados.
Art. 321. Os alumnos receberão, pelos trabalhos práticos que
realizarem e pelo aproveitamento que revelarem nas licções theoricas de qualquer dos cursos, notas que entrarão na composição de
suas respectivas médias semestraes.
Art. 322. Nos campos de demonstração da escola, dar-se-ha a
cada alumno uma área de terra para ser cultivada sob sua responsabilidade, e de accôrdo com as indicações e a orientação do respectivo professor, cabendo-lhe, além disso, tomar parte nos trabalhos
da fazenda experimental.
Art. 323. Os alumnos do aprendizado receberão uma diária,
a titulo de remuneração de serviços, a qual será regulada pelo salário corrente na região e de accôrdo com a capacidade de trabalho
e as aptidões de cada um detles, a juízo do director.
Art. 324. A diária de que trata o artigo anterior será augmentada gradualmente, á medida do desenvolvimento adquirido
pelo alumno nos serviços a seu cargo.
Art. 3í5. Em relação á renda de cada offlcina, regulará o
disposto no art. 11 do decreto n. 7.763, de 23 de dezembro, completado pelos artigos ns. 12 e 13 do mesmo decreto.
Art. 326. A rendada fazenda experimental em que se achar
estabelecido o aprendizado agrícola será assim distribuída :
ti
5 % ao director ;
3 % ao chefe de culturas ;
c) 3 % ao secretario e professor de contabilidade agrícola ;
d) 2 % ao jardineiro e horticultor ;

CAPITULO XXXVI
DOS

EXAMES,

DOS CERTIFICADOS DE CAPACIDADE
ESCOLARES

E

DOS PRÊMIOS

Art. 327. Nos exames parciaos e finaes, assim como em todo
o regimon escolar, vigorarão os dispositivos estabelecidos para as
escolas praticas e os que forem consignados no regulamento dos
aprendizados.
Art. 328. Os alumnrts que concluírem o curso terão direito a
um certificado do capacidade om trabalhos práticos de agricultura,
cabendo-lhes preferencia nos cargos do ministério condizentes com
os meímos conhecimentos.
Art. 329. Serão também preferidos na acquisição de lotes nos
centros agrícolas, o ao qu>3 mais se houver distinguido por sua
couducta o aproveitamento poderá o Governo conceder um lote
gratuitamente.
CAPITULO XXXVII
DO ENSINO PRIMÁRIO AGRÍCOLA

Art. 330. O ensino primário agrícola fará parte do programma
das escolas primarias estabelecidas nas escolas praticas de agricultura, nos aprendizados agrícolas, nos núcleos coloniaes, nos centros
agrícolas ou em quaesquer estabelecimentos de ensino agronômico
em que se fizer preciso.
Paragrapho único. Nos cursos primários de que trata o presente artigo poderão ser admlttidos alumnos dos dous sexos.
Art. 331. O ensino primário agrícola não constitue um curso
systematico de agricultura ou de sciencias accessorias, cabendo-lho
apenas a funcção, meramente educativa, de despertar a attenção
dos alumnos para a vida do campo.
Art. 332. O ensino primário agrícola é baseado no methodo
experimental, com exclusão de qualquer tendência a tornar mais
complexos os programmas do curso primário e sobrecarregar a
memória dos alumnos.
Art. 333. O ensino primário agrícola deve ser ministrado de
accôrdo com o curso a que o alumno pertence na gradação escolar,»
isto ô, curso elementar, médio e superior.
Art. 334. No curso elementar, devem ser ministradas aos
alumnos licções de cousas com explicações simples e intuitivas sobre
8414
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os reinos da natureza, oá phenomenos mais communs, as matérias
prifnas o as transformações a que estão sujeitas pelo trabalho
agrícola e industrial.
Art. 335. O ensino agrícola no curso elementar deve ser cOmpletado com passeios, excursões o organização de pequenas collecções eseolal'08.
Art. 336. Nas aulas de escripta, leitura, calculo mental, exercícios de desenho e nas licções das diversas matérias do programma
deverão os professores escolher, de preferencia, sempre que for
possível, questões que «e relacionem cüm a historia natural e a
agricultura, em seus diíferentes ramos.
Ãft. 337. No curso médio deverão ser ministradas aos alumnos
noções elementares de historia natural, intuitiva e experimentalmente, com auxilio de apparelho simples e mediante exercícios e
demonstrações ao alcanço da capacidade dos aluitltios.
Art. 338. Completarão as Jicções e exercícios escolares do curso
médiO as excursões e passeios aos campos de cultura, jardins, museus, exposições, feiras e mercados, etc., e a organização d.9 collecçoes de historia natural.
Art. 339. No curso superior os alumtlós deverão fazer a i'eviaSo do curso médio, em relação ao estudo de physica e historia
natural, ampliando-o quer em relação ao 'estudo do homem, dos
auimaes, minòraes e vcgetaes, quer na parte referente ás primeiras
noções systenlíiticas de physica e chimica.
Art. 340. No jardim da escola o no campo de demonstração
deverão ser feitos exercícios sobre terras de cultura, poder fertilizante dos estrumes, culturas demonstrativas em vasos e em parcellasde terreno distribuídas aos álumnos.
Art. 341. São partes complementares do ensino primário agrícola os trabalhos manúaeB, o ensino profissional elementar, o desenho, a dactylographia, a Érymuastica, os jogos sportivos e exercícios
militares, terido-se selnpre em vista, em relação aos dous últimos, a
edade e a compleição physlca do alumno.
Aft. 348. O ministro, ao expedir as instrucçõos relativas a
esta parte do presente regulamento, estabelecerá o programma
detalhado do ensino primário agrícola o indicará o material de
ensino experimental é tudo que dísseí respeito ao regimen e á
hygiene escolar.

CAPÍTULO xxxvin
DAS ESCOLAS ESPtíCIAES DÊ AGRICULTURA

Art. 343. O ensino especial agrícola tem por flm o estudo
detalhado do certos ramos de agricultura, aperfciçoando-os na medida do desenvolvimento que se queira dar a qualquer ramo de
Cultura regional.
Art. 344. As escolas especíaes terão organização similar á das
escolas praticas, conforme os dispositivos do presente regulamento, com ampliação do respectivo programma, no sentido de
desenvolvei1 o ensino do ramo de cultura a que se destinam as
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mesmas escolas e o das matérias accessorias que ôom ellas mais de
perto se relacionam.
Art. 345. As escolas especiaes do agricultura poderão referir*se
á horticultura, fructieultura, culturas forrageiras ou qualquer
cultura industrial.
Art. 346. O Governo Federal, na íbrma preseripta no presente
regulamento, poderá concorrer para a fundaçSo de uma escola
especial em qualquer Estado, de preferencia a uma escola pratica,
si assim o entenderem os respectivos governos locaes.
Art. 347, O ensino especial de agricultura, em qualquer de seus
ramos, poderá também ser ministrado sob a íbrma de aprendizados agrícolas, de conformidade com o disposto no presente regulamento.
Art. 348. As escolas praticas de horticultura o fructicultura
comprehenderão em seu programnu, com maior desenvolvimento
que nas escolas praticas, em geral, a avborioultura fructicola, a
cultura o as construcções horticolae, a cultura florestal e do ornamento, a jardinicultura, floricultura, ornamentação floral,architectura paizagista, apicultura, serioicultura, avicultura o
criação de pequenos aniiuaes domésticos.
Art. 349. As escolas especiaos deverão ser dotadas do material
e das installações necessárias ao desenvolvimento da parte pratica
do ensino.
Art. 350. As industrias ruraôs relacionadas com a cultura especial do cada uma dessas escolas deverão ter análogo desenvolvimento, em relação ás noções theoricas e á parte pratica de cada
uma dellas.
Art. 351. Os dispositivos do presente regulamento concernentes
ás escolas praticas applicam-se geralmente ás escolas ospeciaes de
agricultura.
CAPITULO XXXIX
DAS ESCOLAS DOMESTICAS AGRÍCOLAS

Art. 352. As escolas domesticas agrícolas visam preparar aá
filhas dos cultivadores para os misteres da vida agrícola, ministrando-lhes, com esse propósito, educação apropriada ao sexo e aos
serviços ruraes que lhes são adequados.
Art. 353. A educação a que se refere o artigo anterior tem
inicio no curso primário agrícola, na forma do art. 330, devendo
ser completado nos cursos ambulantes e nas escolas domesticas agrícolas.
Art. 354. A organização das escolas domesticas agrícolas deverá participar dos dispositivos referentes Aí escolas praticas de
agricultura, com as modiflcaçSes que forem feitas no regulamento das primeiras.
Art. 355. O programma do curso attenderá á revisão e ampliação do ensino primário, á creaçâo do ensino primário agrícola
para as alumnas que não souberem ler e escrever, do ensino elementar das sciencias accessorias e do de horticultura, fructioultura,
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jardinicultura, floricultura, zootechnia, industrias ruraes, inclusive
a de- lacticinios, economia domestica, economia social, noções de
liygiene geral, de direito usual, do commercio e contabilidade agrícola.
Art. 35"). O ensino deverá ser professado pelos methodos pedagógicos estabelecidos para as escolas praticas de agricultura.
CAPITULO XL
DOS CURSOS AMBULANTES DE AGRICULTURA

Art. 357. Os cursos ambulantes de agricultura terão por fim a,
instrucção profissional dos agricultores que, por circumstancias
especiaes, estão privados de recorrer aos cursos regalares dos estabelecimentos de ensino agrícola.
Art. 358. Os cursos ambulantes comprehenderãu, alem dos diversos ramos da agricultura geral e especial, a zootechnia, alimentação e hygicne dos animaos domésticos, seu tratamento, industrias
ruraes, arboricultura fructicola, horticultura, tratamento das moléstias communs ás plantas cultivadas, avicultura, apicultura, sericicultura, etc.
Art. 359. Incumbe aos professores ambulantes:
a) dirigir e orientar os trabalhos referentes ao campo de demonstração em que se acha estabelecida a respectiva sôde, promovendo nelle a cultura methodica e racionai das plantas próprias da
zona e de outras que lhe possam ser adaptadas;
b) dedicar-se ao estudo pratico dos melhores processos de bonificação dos productos agrícolas resultantes das mesmas culturas;
c) estabelecer nos referidos campos de demonstração culturas
systematicas de plantas fructiferas para serem distribuídas gratuitamente pelos agricultores;
d) estabelecer nos mesmos campos de demonstração secções
destinadas á avicultura, criação de pequenos animaes domésticos,
apicultura, sericicultura, leitoria e outras industrias ruraes;
e) realizar, com auxilio de seu ajudante, cursos práticos para
adultos na sede do serviço, com um numero determinado de licções
sobre assumptos agrícolas e de industria rural mais úteis aos agricultores da região, acompanhando-os sempre do demonstrações
praticas;
f) attender ás consultas oraes e escriptas que lhes forem dirigidas sobre assumptos tecUnicos;
g) fazer executar gratuitamente no laboratório de chimiea
agrícola do campo de demonstração analyses de terras, adubos etc.
A] fazer propaganda a favor dos syndicatos agrícolas, das cooperativas e das instituições de mutualidade agrícolas, nas zonas
oVide essa funcção não estiver confiada aos inspectores agrícolas e
seus ajudantes, atteudendo para isso aos pedidos de dados e informações que lhes forem feitos a bem da organização dessas instituições ;
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i) fazer propaganda sobre a conservação das mattas, por meio
de conferências e publicações, e promovendo periodicamente a realização de festas das arvores ;
j) realizar periodicamente experiências e concursos sobre machinas agrícolas o instruir sobre o manejo de qualquer machina o
agricultor ou trabalhador rural que deseje adquirir a pratica necessária ;
A) manter um serviço de informações commerciaes sobre o
preço do machinas, sementes, adubos, insecticidas e de tudo que
se relacione com a agricultura e industrias ruraes ;
/) orientar os agricultores, que o solicitarem, sobre a realização
de trabalhos de drenagem o irrigação, aberturas de estradas ou
qualquer construcçao rural;
m) organizar e dirigir cursos de adultos em qualquer ponto de
sua circumscripção, de conformidade com as proscripções do presente regulamento e as instrucções que forem expedidas sobre o
assumpto;
n) concorrer para a organização de campos de demonstração,
promovida por iniciativa particular, por associação agrícola, ou
pelo governo local, tendo em vista as formalidades estabelecidas
para esse fim;
o) realizar cursos elementares de historia natural e de agricultura nas escolas ruraes mais próximas da sede de sua jurisdicção, mediante accôrdo entre o ministro e o governo local;
p) informar mensalmente o Ministério de todos os serviços realizados sob sua direcção e sobre a situação da agricultura local,
acompanhando sempre essas informações de dados relativos á prod ucção;
q) additar ao relatório mensal dados relativos ás excursões realizadas durante o moz ;
r) promover exposições regionaes, concursos, comícios, conferências agrícolas, distribuir pelos agricultores publicações úteis e
prestar sua collaboração na organização de pequenas bibliothecas
agrícolas;
s) prestar seu concurso aos trabalhos de estatística agro-pecuaria, que se realizarem na respectiva circumscripção.
Art. 360. Para organização de um curso ambulante de adultos
em qualquer ponto da circumscripção affecta a um professor ambulante, deve a autoridade municipal, associação agrícola, ou grupo de agricultores, dirigir convites, nesse sentido, ao mesmo professor, directamente ou por intermédio do inspector agrícola.
Art. 361. A realização do curso só poderá verificar-se quando
houver, no mínimo, 20 pessoas que queiram acompanhar o mesmo
curso e haja logar apropriado para sua realização, correndo as
despezas de passagens do professor e transporte do material escolar por conta dos interessados.
Art. 362. O professor ambulante deverá ter á sua disposição o»
material necessário para os cursos que deve realizar, constando
do collecçõe-fdidacticas de historia natural, instrumentos e appareIhos apropriados ao estudo elementar de scieucias physico-chimicas,
um laboratório de chimiea agrícola, pequeno laboratório portátil,
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amostras de terras, adubos, mappas muraos relativos a machinas
agrícolas e aos diversos ramos da agricultura nacional, apparelhos
portáteis para o fabrico do queijo o d;* mautoiga, maohinas e
utensílios para applicação de insecticidas, 1'uagicidas etc.
Art. 363. Haverá na se.de dos cursos ambulantes ura deposito
de machinas agrícolas para os serviços dos campos do demonstração o para serem emprestadas ao i pequenos cultivadores, mediante as condições que forem estabelecidas,
Art. 364. Nas excursões que o professor ambulante fizer para
organização de cursos de adultos ou de escolas domesticas agrícolas temporárias, deve fazer-se acompanhar de todo o material
escolar que SG tornar necessário, de modo a dar o cunho maia pratico possível aos referidos cursos.
Art. 365. O professor ambulante deverá distribuir aog seus
ouvinte» o resumo impresso das suas liccõos, com indicação dos livros que poderão ser consultados sobre os assumptos a quo ollas
se referem.
Art. 386. Gabo-lhe egualmonto fornecer monographiaa sobre
os mesmos assumptos, ou livros simples, abreviados, que podorá
requisitar-do Ministério, para esse fim.
Art. 367. Os alumnos dos cursos ambulantes poderão proseguir no estudo da matéria ou matérias de que constarem os
mesmos cursos, por meio de correspondência com o respectivo
professor.
Art. 368. Os alumnos que pretenderem obtor um attestado de
capacidade sobro a matéria ou matérias dos cursos realizados de
conformidade com o art. 360, poderão roqunrer exame ao mesmo
professor, devendo a respectiva mesa constar do inspoctor agrícola, como presidente, do professor ambulante e do professor de
qualquer estabelecimento de ensino do Estado ou do agricultor que
for escolhido pelo ministro.
Art. 360. O professor ambulante terá um ou mais auxiliar es,
conforme o desenvolvimento dossorvieos a seu oargo.cabondo a um
delles a funcção da chimico do campo de demonstração, obrigado a permanecer na s6de do professorado, p^ra substituil-o
em sua ausenoia.
Art. 370. Alem dos professores ambulantes, o Governo poderá
nomear especialistas toohnicos, quando julgar conveniente, para
realizarem cursos ambulantes sobro cor tá» especialidades d ii agricultura, zootechnia e industria rural, ou attandor pessoalmente a
consultas que lhes forem foitas sobro assumpto determinado de
qualquer dos referidos ramos.
Art. 371. OD cargos do professores ambulantes, auxiliares o
professores de cursos ambul intos espooiaos sarão providos pw conourso, devendo ser constituída a oommissão do inspeotor agrícola,
como presidente, um professor de agricultura, um de historia
natural, ura do «ciências physioo-cMmioas, um de zootechnia e veterinária, um agricultor e um industrial agrícola.
Art. 372. A' falta de especialistas nacionaos, serão contractados
para professores ambulantes technicos estrangeiros do reconhecida
capacidade, consoante as exigências do presente regulamento.

Art. 373. Na hypothese do artigo anterior, abrir-se-ha concurso para o cargo de ajudante.
Art. 374. O Governo poderá tornar extensivos ao Exercito os
cursos de adultos, quer por intermedia dos professores ambulantes,
quer mediante uma organização especial estabelecida por aecôrdo
entre os ministros da Guerra, Q da Agricultura,, Industria e Commercio.
Art. 375. O ministro, ao organizar o serviço de professores
ambulantes, marcará a zona de jurisdioção de cada um delles.
CAPITULO XLI
DOS CURSOS CONNEXOS COM O ENSINO AGRÍCOLA

Art. 376. São considerados cursos oounexos com o ensino agrícola superior os cursos de Historia Natural realizados no Museu
Nacional e outros que venham a, ger estabelecidos em eguaes
condições.
CAPITULO XLII
DAS CONSULTAS AGRÍCOLAS

Art. 377, Os institutos de ensino agrícola, qualquer quo seja
sua natureza, e os estabelecimentos e serviços a cargo deste mini*,
terio, deverão attender ás consultas que lhes forem dirigidas por
intermédio dos respectivos direotoros, pólos agricultores, criadores
ou profisaionaes do industria rural.
Art, 378. O ministro expedirá instrucções para regalar o serviço de consultas.
CAPITULO XLIH
DAS CONFERÊNCIAS AGRÍCOLAS

Art. 379. As conferências agrícolas ficarão a cargo dos Inspectores agrícolas e de seus ajudantes, podendo também ser realizadas polo pessoal dos cursos ambulantes, na forma indicada no presente regulamento o nos regulamentos e instruoções que forem expedidos pelo ministro.
Art. 380. As conferências agrioolas, quando realizadas pelos
professoras ambulantes e seus ajudantes, deverão versar sobre um
assumpto pratico determinado, sendo invariavelmente seguidas de
demonstrações.
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Dos serviços e installações comlementares ío ensino agrícola
CAPITULO

XLIV

DAS ESTAÇÕES EXPERIMENTAES

Art. 381. As estações oxporimontaos têm por objecto o estudo
experimental de todos os factores da producção agrícola regional,
de modo a fornecer aos agricultores os dados precisos para aperfeiçoamento dos methodos de cultura e melhoramento, quer das
plantas úteis e dos seus productos, quer dos animacs domésticos e
das industrias ruraes.
Art. 382. As estações oxperimontaes, para preenchimento dos
fins a que se propõem, devem :
1.° attendor ás consultas que lhes forem feitas sobre qualquer
questão agrícola de sua competência ;
2.° executar gratuitamente analyses de estrumes, adubos,
terras, plantas e águas ;
3." distribuir plantas e sementes seleccionadas;
4.° promover o melhoramento, idos processos concernentes á
bonificação dos productos agrícolas e ás industrias agricolasj
5.° realizar em campos de experiência,e demonstração estabelecidos jias fazendas experimentaes que lhe ficam aimexas experimentações c culturas de plantas úteis, comprehendendo as que
forem communs á região e outras que devam ser nella exploradas,
assim como todos os trabalhos referentes ao melhoramento dos
terrenos ;
6.° estudar as moléstias communs ás plantas cultivadas e os
meios de as combater, vulgarizando-os entre os interessados ;
7.° proceder ao estudo agrologico e chimico das terras, quer
para as necessidades immediatas da cultura regional, quer para
organização da carta agrologica ;
8.° estudar a composição chimicados estrumes, adubos, correctivos o águas, e alimentos de origem vegetal e animal;
9.° fazei* experiências sobre alimentação dos animaes domésticos ;
10.° estudar praticamente o aproveitamento industrial dos productos agrícolas, o fabrico do queijo e da manteiga, si a estação funccionar em zona pastoril ;
11.° proceder a estudos sobre fermentos.fermentações, industria
de djstillação, conforme os interesses econômicos e industriaes da
região;
12.° promover o desenvolvimento da polycultura ;
13."concorrer para o aperfeiçoamento de uma cultura determinada, estudando-a sob o ponto de visto, cultural e da bonificação,
"methodos de conservação, embalagem e commercio dos respectivos productos ;
14.° contribuir para a especialização dos alumnosqueconcluirem
o curso da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária

e das escolas médias ou theorico-praíicas e para a instrucção
fechnica de qualquer profissional de agricultura ou de industria
rural.
Art. 383. As estações experimentaes comprehenderão duas
ordens de serviços :
a) serviços administrativos ;
b) serviços technicos.
Art. 384. Os serviços administrativos ficarão a cargo do director. a quem cabe simultaneamente a direcção technica do estabelecimento, e que será auxiliado, na parte administrativa, por um
escripturario, encarregado da contabilidade e da secretaria, um
escrevente, um bibliothecario, encarregado da expedição das publicações, um portoir i continuo e o numero de serventes e trabalhadores ruraes que for necessário.
Art. 385. O numero e a natureza dos serviços technicos das
estações experimentaes devem variar conforme as necessidades
econômicas das regiões em que forem estabelecidas.
Art. 386. Alem da parte geral, commum aos diversos estabelecimentos
desse gênero, cabe ás estações experimentaes especializai1 os ramos de agricultura e industria rural preponderantes
na região e dos conhecimentos scientificos que guardarem com
ellas mais estreitas relações.
Art. 387. A organização geral das estações experimentaes
deverá abranger as seguintes divisões technicas :
Laboratório de biologia vegetal, compreheudendo:
a) physiologia vegetal e ensaio de sementes ;
b) phytopathologia;
c) entomologia agrícola, apicultura, sericicultura etc.
Laboratório de chimica, comprehendendo:
a) chirnica agrícola ;
*) chimica vegetal e bromatologia ;
c) microbiologia e technologia industrial agrícola.
Secção agronômica comprehendendo:
a) agricultura geral e especial;
V) horticultura, arboricultura efructicultura.
Art. 388. O pessoal constará do director e dos seguintes funcionarios:
Laboratório de biologia vegetal
Um chefe com dous ajudantes technicos.
Laboratório de chimica
Um chefe com dous ajudantes technicos.
Secção agronômica
Um chefe do culturas.
Um jardineiro e horticultor.
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Paragrapho único. Os cargos de ajudantes do Laboratório de
Biologia vegetal poderão, a juízo do ministro, ouvido o direotar da
Estação Experimental, ser reduzidos a um, ficando o phytopathologista encarregado das funcgões de entomologo.
Art. 389. O dírector deverá ser especialista ora qualquer das
socções tochnicas e será simultaneamente chefe de uma dellas,
sendo condição indispensável que, alem do preparo theorico, tenha
tiroeinio pratico.
Art. 390. Cala ajudante teehnico terá a seu cargo um dos
assumptos comprehendidos na secção respectiva.
Paragrapho único. A condição exigida para o director da Estação Experimental torna-se extensiva aos ajudantes dos chefes de
laboratórios,
CAPITULO XLV
DAS INSTALLAÇÕES

Art. 391. As estações agronômicas terão as seguintes instailacões:
1°, laboratório de physiologia vegetal, ensaio de sementes e
phytopathologia ;
2°• laboratório de entomologia agrícola;
3° laboratório de chimica agrícola, vegetal e bromatologica.
4» laboratório de microbiologia e technologia industrial agricolas;
5° fazenda experimental com as ro-ipeativas installações ;
6° campos de experiência e demonstração ;
7° museu agrícola e florestal ;
galeria de machinas ;
posto meteorológico.
Art. 392. A fazenda experimental deverá ter pelo menos 50
hectares de boas terras de cultura e será dotada de campos de
experiência e demonstração, jardim, pomar, horta, campos de
cultura, secção peouar/a, apiario, installações para sericicultura,
animaes de trabalho, deposito de maohinas, sementes, adubos otc.
Art. 393. O plano das estações experimontaes deverá ser alterado para cada caso, de modo asitisfazer ás necessidades peculiares
á zona em que for estabelecido, conservando, entretanto, os princípios fuudamentaes de sua organização.
Art. 394. As estações experimentaes deverão publicar periodicamente um boletim destinado á divulgação dos trabalhos e dos conhecimentos utiâs relativos a assumptos de agricultura e industria
rural e que será distribuído <?ratuitarnente.
Paragrapho único. O boletim será dirigido pelo diroctor com a
collaboração do pessoal teehnico.
"Art. 395. Si a estação experimental tiver de servir a uma região em que predomine a industria pastoril, deverá o seu plano de
organização ampliar-se na parte relativa á industria de lacticinios e no que se relaciona com a hygiene e alimentação do gado.

- WArt. 398. As estações experimentaes estabelecidas em regiões
que têm por principal fonte productora a industria assucareira e
do distillaçao duverão,por sua voz, desenvolver na secção respectiva
a parto concernente á microbiologfa industrial agrícola e suas applicações á viniciiltura, fabrico do álcool, bebidas espirituosus, cerveja e outros productos.
Art. 397. Serão admittldas nas estações experimentaes pessoas que queiram praticar em qualquer das secgSes, a juízo do diroctor, que fixará o numero de praticantes, de accôrdo com o chefe
da respectiva secção.
Art. 398. A' falta de profissionaes brazileiros, serão preenchidos por technicos estrangeiros contractados os cargos technicos das
estações experimontaes.
Art. 399. As estações exporimentaes doverão receber os alumnos das escolas agrícolas que tiverem de fazer estagio em qualquer das secções.
Art. 400. A renda das estações experimentaes, procedentes
da venda de produotos agrícolas e de animaes, ficará sob a immediata responsabilidade do director, que apresentará trlmonsalmento relatório circumstanciado dos serviços realizados o do tudo
que disser respeito á administração e os respectivos balancetes.
Art. 401. No regulamento de cada uma das estações que
se fundarem, serão estabelecidos os deveras e attribuições
inhorontes ao pessoal teohnioo e administrativo das estações experimentaes.

Dos campos it eiperíencia e demonstração
CAPITULO XLVI
DOS CAMPOS DE EXPERIÊNCIA

Art. 402. Os campos de exporioncia deverão ser estabelecidos
nos differentes estabelecimentos de ensino agrícola superior e mAdio,
nas estações experimentaes, e servirão exclusivamente para ensaios
o estudos até que os resultados obtidos mereçam ser vulgarizados.
Art. 403. Os campos do experiência deverão ser orientados o
dirigidos nos referidos estabelecimentos pelo lente da cadeira de
agricultura especial ou chefe da secção de agronomia, secundados
por seus auxüiares.
Art. 404. Os lentes de agricultura ou chefes de socção agronômica, a cujo cargo estiverem os campos de experiência, doverão
.ser auxiliado< respectivamente, em sons ensaios e experimentações, pelos lontes ou chefes de seocão teohnica cujos serviços lhes
forem necessários.
Art. 405. Os oampos de experiência doverSo ser dirigidos Cor
um engenheiro-agrouomo ou agrônomo, com grande tiroeinio pratico e dispondo pelo menos de um laboratório de chimioa agrícola
e vegetal.
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Art. 406. A área dos campos de experiência deve estar subordinada á natureza das experimentações a que são destinados, devendo os mesmos ser estabelecidos em terreno de natureza homogênea e que represente, por sua composição chimica e por seu
grau de fertilidade, as terras mais communs em toda a região.
Art.407. Os resultados dos campos de experiência só deverão
ser vulgarizados quando corresponderem ao fim das experimentações e possam servir de ensinamento á agricultura local.
CAPITULO XLVII
DOS CAMPOS DE DEMONSTRAÇÃO

Art.408. Os campos de demonstração têm por fim divulgar os
conhecimentos práticos adquiridos em experimentações anteriores,
tendo em vista o augmento da producção agrícola.
Art.409. Os campos de demonstração deverão ser estabelecidos
em terrenos que reunam as condições exigidas para os campos de
experiência, sejam servidos por meios fáceis de communicação e
possam aproveitar ao maior numero possível de agricultores da
respectiva zona.
Art. 410. A ar^a dos campos de demonstração não deve ser
inferior a 20 hectares, afim de serem realizadas, alem das culturas em canteiros destinadas ás demonstrações, culturas normaes
das mesmas plantas, para verificação em maior escala dos resultados obtidos.
Art. 411. Os terrenos dos campos de demonstração serão divididos em parcollas distinctas, umas destinadas á demonstração
que se tem em vista e outra; que servirão de testemunha, e serão
cultivadas de accôrdo com os methodos adoptados na região.
Art. 412. Os campos de demonstração, quando não forem
installados nas proximidades ao qualquer estabelecimento de ensina
ou estação agronômica, deverão possuir um laboratório de chimica
agrícola, para analyse de terras, plantas, sementes, estrumes etc.
Art. 413. Os campos de demonstração deverão estudar, sob o
ponto de vista agrícola e econômico, as culturas locaes e outras
que disvam ser introduzidas na zona, e, com esse intuito, deverão
proceder a experimentações sobre as terras de cultura, sua exploração mediante instrumentos aperfeiçoados, as plantas úteis, as
moléstias que lhes são communs e seu tratamento, meios de augmentar o poder fertilizante do solo, estudos sobre criação de animaes, apicultura, sericicultura e avicultura.
Art. 414. Os campos de demonstração deverão ser dotados das
installações precisas para bonificação dos productos de suas culturas, de uma galeria de machinas agrícolas, de depósitos de
estrumes, sementes, adubos e das installações necessárias para
criação de pequenos anirnaes domésticos, apicultura, e sericicultura.
•
Art. 415. A organização dos campos de demonstração, que
tiverem de ser installados como estabelecimentos independentes,

— 61 —

ficará a cargo dos professores ambulantes, nas zonas de sua
jurisdicção, cabendo aos inspectores^ agrícolas, seus ajudantes e
aos professores ospeciaes a installação 'dos que ficarem na zona
em que tiverem de exercer as funcçõcs que lhes competem.
Art. 416. Os campos de demonstração que se constituírem na
forma do artigo anterior ficarão sob a inspecção do professor
ambulante e terão um director e o numero de auxiliares que
for necessário, cabendo ao "professor ambulante visital-o com
freqüência e realizar nelle cursos de adultos ou conferências
sobre assumptos práticos, no que será auxiliado pelo respectivo
director.
Art. 417. Nos campos de demonstração deverão ser reservados os terrenos necessários para organização de viveiros de
plantas fructiferas, afim de serem distribuídas gratuitamente pelos
agricultores.
Art. 418. Nos campos de demonstração serão admittidos
aprendizes de 15 a 18 anãos de edade, em numero determinado
pelo prpfossor ambulante ou pelo respectivo director, os quaes
vencerão diária correspondente á sua capacidade de trabalho e
suas aptidões.
Art. 419. Haverá nos campos da demonstração cursos práticos
sjbre manejo de machinas agrícolas.
Art. 420. Os professores ambulantes ou os directores dos campos de demonstração deverão organizar periodicamente, nos mesmos, concursos sobre o manejo de machinas agrícolas, nos quaos
serão dados como prêmios aos concurrentes mais hábeis machinas
ou utensílios agrícolas apropriados ao gênero de cultura a que se
dedicarem.
Art. 421. Poderão ser estabelecidos, mediante permissão do
ministro, ouvido o professor ambulante quando lhe couber, campos de demonstração em propriedades particulares, cabendo ao
interessado fornecer gratuitamente o terreno, o estrume do.curral, os animaes de trabalho e os trabalhadores.
Art. 422. Na hypothese do artigo anterior, os productos dos
campos de demonstração caberão ao proprietário agrícola, que
deverá subordinar-se ás instrucções do professor ambulante ou do
director do campo de demonstração, quanto á organização dos diversos serviços.
Art. 423. O Governo fornecerá as sementes seleccionadas, os
adubos e correctivos, os instrumentos o utensílios que julgar convenientes, e tomará a responsabilidade da analyse das terras e das
sementes.
Art. 424. O Governo poderá estabelecer campos de demonstração destinados a um ou mais ramos espsciaes de cultura, com o intuito de estimular seu desenvolvimento.
Art. 485. O pessoal desses campos de demonstração será constituído de um diroctor e chefe de culturas e o numero de auxiliares e trabalhadores que for necessário.
•

CAPITULO XLV1II
DAS ÍAZENDAS EXPERIMENTAES

Art, 426. As fazendas experimentaos são destinadas ao ensino
pratico da agricultura, om sons diffôrentes ramos, por meio do demonstrações e culturas systomaticas das plantas úteis, principalmente das que forem communs a região cm que se acharem estabelecidas, e -com auxilio do praticas referentes á zootechuía e Ats
industrias ruraes.
Art. 427. As fazendas experimentaes deverão ser estabelecidas como explorações agrioolas de caracter particular, oom todas
;IH dependências o instailaçõQ.s próprias a uma fazúüda mo-lolo, installada om condições de obter o m:üor rendimento possível da
cultura do solo, da pecuária e das industrias ruraos e regidas por
um serviço completo do contabilidade agrícola.
Art. 48. A cada um dos typos de estabelecimenfco de onsm >
agronômico instituido< de accôrdo com o premente regulamento
deverá Corresponder unia fazenda experimental, organizada conforme o programma de cada um delles, e com o fim a que se propõe, tendo em vista a grande, a media o a pequena cultura.
Art. 4ãí). As fazendas experimentaes deverão possuir, alem
da área destinada aos campou do experiência e demonstração, a
superfície necessária para as culturas normaes das plantas que tiverem servido do objocto as suas experiências e demonstrações.
Art. 430. As fazendas exporimentaes terão as seguintes divisões:
a) agricultura;
b) zootechnia;
c) industrias ruraes.
Art. 431. A divisão de agricultura comprehonderd, :
a) deposito de maohinaso utensílios agrícolas;
b) apparelhos e utensílios necessários ao benoflciamento dos
productos agrícolas;
c) instailaçlo para deposito do sementes, adubos, productos
agrícolas, oelloiro para grãos, ostrumoira, lustallações para ant*
mães de trabalho e mais dopendenolas;
d) campos de experiência;
e) campos de demonstração;
f) prados naturaas o artifloiaes;
g) terrenos de cultura;
h) horta, jardim o pomar;
i) reserva de terrenos de matta.
Paragraplio único. Os campos de experiência serão reservados
ás fazendas oxporimentaes Hnnexa-f a Kscola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, ás twcohis módias ou thoorico-praticas, ás estações expsriinentaos e aos) pontos «ootechaicos.
Art. 432. A socçãodo zootoohnia constará dlis sjguintes dependências :
a) installações para criação da animaes, do accôrdo com os fins
a que se destina a fazenda;
b) installações para agricultura, sericicultura, etc.

Art. 433. A sôcçãa do industrias ruraes cotnprehendórá as
instalações necessárias á Industria de lacticinios, á industria de
distillaçãO, fecularla, conservação ô embalagem dó fructas e outras que devam ser adoptadas conformo o programma de organização da escola a quo deve ser annexa a fazenda.
APt. 434. No caso ôm que as fazendas experimentaes não tenham em suas proximidades um laboratório de chímlca agrícola,
niáütldo ou subsidiado polo Governo Federal, será estabelecida
mais uma divisão para, esse fim, a qual será confiada a um
chlrniCü e utü auxiliar.
Art. 435. A exploração do uma fazenda experimental deverá
ser baseada na eácripturâção detalhada, de sua receita e dêspôza,
de accôrdo com as regras da oontabilidada agrícola.
Art. 430. AS fazendas experlmentaes ficam subordinadas aosdifectores dos mesmos estabelecimentos a quo estiverem annexas.
Art. 437. Haverá em cada fazenda experimental que funccione annexa á Escola Superior da Agricultura e Medicina Veterinária ou a uma esííola média ou thooricó-pratica um dlrector e
chefe de culturas com o numero de auxiliares e trabalhadoras que
for necessário.
Art. 438. A área das fazendas experimèntáes, á parto às reservas de terreno de matta detferá áer ré ípectivãmente de 100 hectares, no mínimo, para a iiscoU Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, SÓ hectares para as escolas médias ou thaoricopraticas, 30 para aã escolas pratio.as e 20 para os aprendizados agrícolas tí para os campos do experiência e demonstração destinados a
um ou mais ramos de cultura.
CAPITULO XLIX
DAS ESTAÇÕES DE ENSAIO DE MACHINAS

Art. 430. As estações de ensaio de màchinas agrícolas têm
por fim avaliar, por meio do estudos o experimentações dirigidos
por pessoal competente, a quantidade e a qualidade de trabalho
mechanico executado pelas màchinas agrícolas e de industria rural,
a natureza de sua construccão e as condições de seu funccionamento.
Ar(i. 440. Ser8o providas das machinaa, utensílios, apparelhos
O installações necessárias para os trabalhos referidos no artigo an'
terior, para os ensaios de resistência dos materiaes ütnpregados,
área de terreno apropriado ao ensaio das màchinas agrícolas e uma
galeria de màchinas.
Art. 441. As estações do ensaio de màchinas manterão um
serviço de informações gratuitas destinadas aos agricultores e profissionaos de industria rural sobre assumptos referentes á mechanica
agrícola, preço d j màchinas, applicadas á agricultura e ás industrias ruraes, indicação das mais apropriadas a cada gênero de
trabalho, e procederão a exames do màchinas do úommércio, mediante uma taxa, que será fixada em InstrucçSes especiaes.
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Art. 442. As machinas agrícolas que não poderem ser examinadas nas estações serão ensaiadas em fazendas experimentaes, em
campos do demonstração ou ora explorações agrícolas particulares,
sob a direcção do possoil technico das estações.
Art. 443. No fim do exame a que se proceder, o director da
estação deverá fornecer ao interoísido um attestado consignando
os resultados obtidos.
Art. 444. As estações terão uma socção de desenho, com atelier photographico, a qual sorvirá não só para os serviços que lhes
são peculiares, como também para attender ás requisições dos agricultores e profissionaes de industria rural relativamente a assumptos que se prendam aos flns de sua organizaçã >.
Art. 445. As estações de ensaio de machinas promoverão periodicamente concursos e exposições de machina-i agrícolas.
Art. 446. O Governo Federal estabelecerá uma estação de
ensaio de machinas, annexa á Escola Superior de Agricultura o
Medicina Veterinária, podendo estabelecer outras isoladamente,
ou como parte complementar do estabelecimentos de ensino agronômico.
Art. 447. O pessoal das estações de ensaio de machinas constará de um director (engenheiro agrônomo), um mechanico, um
desenhista-photographo, um porteiro-continuo e o numero de operários que for necessário.
<
Art. 448. As estações de ensaio de machinas, quando annexas
a qualquer estabelecimento de ensino, ficarão subordinadas ao director do mesmo estabelecimento e serão orientadas pelo lente de
mechanica agrícola.
CAPITULO L
DOS POSTOS ZOOTECHNICOS

Art. 449. Os postos zooteehnicos sarão organizados de conformidade com o art. 454 e os demais que se referem ao assumpto.
CAPITULO LI
DOS POSTOS METEOROLÓGICOS

Art. 450. Em todos os institutos de ensino agronômico e nos
estabelecimentos connexos como mesmo ensino serão fundados postos meteorológicos, de accôrdo com o regulamento e as instrucções
da Dírectoria, de Meteorologia e Astronomia.
CAPITULO LII
•

DO ENSINO DE ZOOTECHNIA

Art. 451. O ensino de zootechnia será professado em cadeiras
espeoiaes dos estabelecimentos do ensino agrícola, nos postos zoo-
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technicos, nos postos de selecção do gado nacional, nas estações
zootechnicas regionaes, nas coudelarias, em escolas especiaes de
industria rural e nas escolas de lacticinios.
CAPITULO LIII
DOS POSTOS ZOOTECHNICOS

Art. 452. Os postos zooteehnicos terão por fim promover o
desenvolvimento da industria pecuária e das industrias correlativas.
Art. 453. Incumbe aos postos zooteehnicos:
1°, estudar theorica e praticamente todos os assumptos referentes á criação do gado e melhoramento das respectivas raças;
2", promover a acclimação c multiplicação doanimaes de raça,
fornecendo aos criadores productos seleccionados;
3°, facilitar aos criadores q melhoramento das raças locaea,
por meio dos reproductores mais convenientes para esse fim;
4°, cuidar da importação de animaes reproductores, por conta
de criadores e agricultores, mediante as condições que forem estabelecidas no regulamento respectivo, expedido polo Governo;
5°, fornecer animaes reproductores ás estações zootechnicas
regionaes, tendo em vista as condições peculiares a cada zona, seus
recursos forrageiros e suas necessidades econômicas;
6°, promover a selecção das raças nacionaes mais convenientes;
7°, estabelecer o registro genealogico dos animaes dos mesmos
postos, das estações zootechnicas, ou pertencentes a particulares,
de accôrdo com o regulamento e as instrucções que regerem o
assumpto;
8°, dirigir e orientar a organização de concursos e exposições
9°, ministrar aos criadores instrucções sobre hygione e alimentação dos anirnaes, suas habitações, valor nutritivo das forragens, seus methodos de conservação, etc. ;
10°, estudar, do ponto do vista agrícola, chimico e econômico, as forragens nacionaes e estrangeiras ;
11°, estudar as moléstias o parasitas que affoctam o gado, sua
prophylaxia e tratamento ;
12% estudar, theorica e praticamente, os modernos processos
relativos ã industria do lacticinios, procurando vulgarizal-os
entre os interessados;
13°, estudar os melhores processas de conservação e transporte
dos productos de origem animal;
14°, manter um serviço de estatística e informações relativamente aos mesmos productos ;
»
15°, interessar-se na propaganda a favor da organização de
cooperativas de lacticinios ;
16°, estudar ai moléstias e pragas que alfectam as plantas forrageiras e os meios de as debellar.
8414
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17°, proceder á analyse das terras de cultura, sementes, adubos, ferragens, proluct >s alimentícios de origem animal etc. ;
18°, attender ás consultas dos cria.iores e agricultores sobre os dilfei-entes assuiaptos compreliendidos em seu programam ;
19°, realizar cursos abreviados sobre zootechnia, veterinária,
e industria de lacticinios ;
20°, divulgar, por meio de um boletim ou de publicações avulsas, trabalhos e experimentações a seu cargo.
CAPITULO LIV
DA. ORGANIZAÇÃO DOS POSTOS ZOOTECHNICOS

Art. 454. Os serviços a cargo dos postos zootechnicos serão de
duas categorias;
a) serviços administrativos ;
V) serviços technicos.
Art. 455. A direcção e administração dos postos zootechnicos que
forem fundados com auxilio do Governo Federal serão confiadas
a um director, auxiliado do seguinte pessoal:
l secretario-bibliothecario, encarregado da contabilidade;
l escripturario;
l porteiro-continuo e o numero de serventes necessário.
Art. 456. Os Postos Zootechnicos de que trata o artigo anterior
comprehendem as seguintes secções technicas:
1a. Zootechnia e Veterinária.
ã». Agrostologia e Bromatologia.
3*. Lactioinios.
Art. 457. Incumbe á l» secção os seguintes assumptos:
1°, criação, melhoramento e exploração das raças animaes;
2°, acclimacão e multiplicação do anirnaes de raças, com o fim
de fornecer aos criadores productos seleccionados;
3°, melhoramento das raças animaes;
4°, auxiliar a Directoria do Posto, nos assumptos referentes &
importação de animaes reproductores, por conta de agricultores e
criadores;
5°, cuidar do registro genealogico dos animaes;
6°, fornecer os dados pracisjs para a organização de concursos
e exposições de animaes;
7°, estudar as questões attiuentes á hygiene e alimentação dos
animaes e suas habitações;
8°, informações e estatística sobre todos os assumptos referentes
aos animaes e seus productos, inclusive o respectivo transporte;
9°, realizar cursos abreviados sobre sua especialidade, de accôrdo com o presente Regulamento;
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10", realizar estudos sobre moléstias e parasitas que affectam o
gado, sua prophylaxia e tratamento;
11°, tratamento dos animaes do posto e das regiões circumvisinhas.
Art. 458. Incumbe á 2a secção:
l", cultura de ferragens nacionaes e estrangeiras, quer do
ponto de vista experimental, quer para a alimentação dos animaes
do posto ;
2°, estabelecimento de prados artificiaes e melhoramento dos
prados naturaes;
3», trabalhos e experiências relativos â drenagem e irrigação ;
4°, estudo das moléstias communs ás plantas forrageiras e
meios de as comb iter ;
5", fiscalização e selecção das sementes;
6", emprebondimeuto do ensaios e demonstrações com instrumentos agriculas, applicados á cultura, colheita e preparo das
furi-igens;
7°, estudo e pratica dos processos relativos a conservação das
forragens;
8°, estudos chimicos e physlologicos sobre o valor nutritivo
das forrageas e productos destinados á alimentação do gado e forragens alimentícias de origem animal;
9°, analyse das terras de cultura, adubos, correctivos;
10°, observaçõ.iS meteorol gicas e climitologicas.
Art. 459. A' 31 secção compete :
1°, estudo technologico do leite ;
2°, fabricação do queijo e da manteiga e utilização dos subproductos da fabricação;
3", processos de conservação e transporte dos mesmos productos ;
4°, fornecimento dos dados precisos para organização de cooperativas de lacticinios.
Art. 460. Os cnefes das differentes seccões e serviços e seus
auxiliares terão, alem das funcções mencionadas, o dever de realizar cursos abreviados, conferências e demon-traçõts praticas,
concernentes á sua especialída ie.
Art. 461. O veterinário deverá atteader ás consultas dos particulares, estabelecendo um serviço de polyclinica.
CAPITULO LV
DAS INSTALLAÇÕES NOS POSTOS ZOOTECHNICOS
•

Art. 462. Os postos zootechnicos terão, alem dos animaes de
differentes raças o dis iustalUçõei respectivas, as seguintes dependências:
!."• Gabinete dezootechnia.com esqueletos, preparações anatômicas, modelos para estudo da anatomia e physiologia;
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2.a Laboratório de bactereologia, pharmacia veterinária, hospital veterinário, sala de autópsias, banheiros, o polyclinica ;
3." Laboratório de chimica agrícola e bromatologia ;
4. a Fazenda experimental, com campos de experiência e demonstração ;
5."a Campos de cultura ;
6. Installação para industria de lacticinios, com laboratório.
7.a Bibliotheca.
8.» Posto meteorológico.
CAPITULO LVI
DO PESSOAL TECHNICO DOS POSTOS ZOOTECHNICOS

Art. 463. Os postos zootechnicos terão o seguinte pessoal technico :
l Chefe de secção do zootechnia e veterinária, quo será o director do posto.
l Ajudante da secção ( veterinário ).
l Auxiliar da secção ( picador).
l Auxiliar da secção ( avicultor, sericicultor e apicultor ).
l Chefe da secção de agrostologia e bromatologia (bromaíologista).
l Ajudante da secção ( chimico ).
l Preparador.
l Ajudante ( chefe de culturas ).
l Auxiliar.
l Chefe da secção de lacticinios.
l Auxiliar.
Art. 464. Os chefes das differentes secções deverão ser proflssionaes de reconhecida capacidade scientifica e que, alem dos
diplomas obtido.s em institutos scientiflcus nacionaes ou estrangeiros, apresentem attestados de exercício de idênticas funcções
em estabelecimento similar, por dous annos, no mínimo.
Art. 465. Para chefes de qualquer das secções serão preferidos diplomados por escolas de agricultura.
Art. 466. O cargo do ajudante da l* secção deverá ssr exercido por veterinário, devendo ser preferido aquelle que tenha
feito tirocinio de bacteriologia.
Art. 467. O preparador do laboratório da 3a secção deverá ter
leito curso da respectiva matéria.
Art. 468. Os cargos de auxiliarem da 1a e 3a secções deverãoser exercidos por pessoas que tenham tirocinio pratico em cada
r.m doa assumptos.
Art. 469. Para os cargos do preparador e auxiliar de qualquer das secçõos ssrão preferidos nacionaes, quando os houver
com a capacidade technica exigida.
Art. 470. Não havendo especialistas no pai.z, serão contractados íecnnicos estrangeiros.
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CAPITULO LVII
DOS CUESOS . NOS POSTOS ZOOTECHNICOS '

Art. 471. Haverá nos postos zootechnicos cursos abreviados
para adultos, destinados ao ensino pratico das differcnteá especialidades .
Art. 472. O curso theorico de zootochnia constará de noções
elementares sobre o exterior dos animaes domésticos, suas differentes raças, reproducção, criação, hygiene, alimentação e cuidados que lhes devem ser dispensados e pratica de medicina
veterinária.
§ l.° No curso de zoütechniâ haverá uma divisão especial
para o estudo theorico e pratico da avicultura. destinado a ministrar aos aluirmos de ambos os sexos conhecimentos precisos
para dirigir um estabelecimento de avicultura, mediante
processos aperfeiçoados, naturaes ou artiflcíaes.
§ 2." O proiíramma do ensino de avicultura abrangerá a incubação e criação, por processos naturaes o artificiaes, sacrifício,
preparação e (expedição de aves, estudo das raças mais convenientes a cada região, em relação aos seus productos, etc.
Art. 473. O ensino da agrostologia comprehenderá, noções elementares sobro o solo, clima, prados naturaes c artificiaes, irrigação e drenagem, forragens nacionaes o estrangeiras, seu valor
nutritivo, producção racional, methodos de conservação e pratica
de contabilidade.
Art. 474. No curso theorico de lacticinios e de fabrico do
queijo, serão ministrados aos alumnos conhecimentos elementares
sobro composição do leite, alterações, falsificação o meios de verifical-as.-installações de leiterias, venda, transporte do leite, fabricação do queijo e da manteiga.
Art. 475.. Os cursos abreviados serão dados, de dous a três
me7,es, em todos os dias úteis, a alumnos externos de ambos os
sexos, que satisfaçam as seguintes condições:
«) ter, pelo menos, 14 annos de odade;
b) exhibir certificado de instnieção primaria ;
c) declarar quo seguirão regularmente os cursos e se prestarão aos trabalhos práticos, compatíveis com sua edacle e constituição physlca.
Art. 476. O director do posto zootechnico, do accôrdo com os
chefes das socções, indicará annualmonte ao ministro o numero de
alumnos que deverão ser admit tidos nos cursos.
Paragrapho único. Quanilo o numero de candidatos exceder ao
numero lixado para a admissão, proceder-se-ha a concurso entre
eiles, versando o mesmo concurso sobro as matérias do ensino
primário.
.
Art. 477. Alem dos cursos referidos, haverá nos postos zootechnicos couferencias sobre os assumptos das differentes especialidades, podendo também essas conferências ser realizadas fora das
srtdcs dos mesmos postos.
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Art. 478. No regulamento especial de cada posto, serio indicadas as condições dos cursos e das conferências referidas.
Art. 479. No fim dos cursos, os alurauos serão submettidos a
um exame pratico, nas condições que forem estabelecidas em regulamento especial, e receberão um certificado de capacidade.

CAPITULO LX

CAPITULO LVIII
DO PESSOAL SUBALTERNO E OPERÁRIO

Art. 480. Os postos zqoteçhnicos terão o seguinte pessoal subalterno e operário: carpinteiro^, ferreiros, feitores, trabalhadores
ruraes, vaqueiros, guardas iiocturnos, serventes de laboratórios,
de estabulo, moços de cavallariça — em numero necessário ao
serviço.
Art. 481. Os deveres do pessoal technico e administrativo dos
postos zootechnicos constarão do regulamento especial de cada
posto.
CAPITULO LIX
DOS POSTOS DE SELECÇÃO DO GADO NACIONAL

Art. 482. Alem dos postos zootechnicos destinados á acclimação, selecção e multiplicaçã > de animaes de raça, serSo estabelecidos postos de selecção do gado nacional, quer como parte integrante dos referidos postos zootechnicos, quer como estabelecimentos independente-.
Art. 483. Os postos de selecção terão organização idêntica &
dos postos zootechnicos, com as modificações relativas ao seu objecto especial.
Art. 484. Si os pustoa de selecção funccionarem como dependência de um posto zjoteclmicq, ficará ca ia um dos seus serviços subordinado á secçao respectiva do referido estabelecimento,
com o accruscimo dos auxiliares, pesso il operário, trabalhadores
e mais pessoal subalterno, exigido pelos respectivos serviçis.
Art. 483. Quando os postos de selecção constituírem estabelecimentos isolados, terão direcção especial e ficarão directamente
dependentes do ministério.
Art. 486. A'fundação de um posto de selecção precederá estudo detalhado, feito por profissional competente, designado pelo
ministério, sobre a raça que se tem em vista seleccionar e as condições agrícolas da região.
Art. 487. Havendo, no Estado em que se fundar um posto de
solecção, um posto zootechnico, estabelecido com auxilio do Gov irnt) Federal, ficará o primeiro subordinado ao segundo, tenlo, entretanto, direcção separada.

DAS ESTAÇÕES ZOOTECHNICAS REQIONAES

Art. 488. Estabelecido um posto zootechnico, o Governo Federal poderá auxiliar a installação, na, mesma região, da estações
zootechnicas, subordinadas ao mesmo posto, com o fim de promover o desenvolvimento da pecuária.
Art. 489. Para a fundação de uma estação zooteohnica regional, conforme preceitua o artigo anterior, será preciso que o
governo local, ou qualquer associação, agricoli ou pastoril, forneça
ao Governo Federal a área de tjrreno dustinada ás culturas e ás
installações necessárias.
Art. 490. Os serviços a cargo das estaçõas zootechnicas rejíionaes serão confiados a um chefe e ao numero de trabalha lares e
tratadores do animaes que for necessário.
Art. 491. O üovern.j Federal fornecerá os animaes repvoductores necessários ás estações zooíechnicas, assim como animaes de
trabalho, instrumentos agrícolas, sementes, plantas, adubos etc.
quando for necessários.
Art. 492. As estações zootechnicas são destinadas a receber
anim ias reproductores, fornecidos pelos postos zooteohnioug ou
postos de selecção, afim de serem utilizados pelos agricultores e
criadores na zona, na cobrição dos seus animaes.
Art. 493. As estações zootechnicus serãu dirigidas de accôrdo
com as instrucções formuladas pelo director do posto zootechnioo
e approvadas pelo ministro.
Art. 494. As solicitações para a fundação de estações zootechnicas deverão ser dirigidas ao ministro, por intermédio do
director do posto.
CAPITULO LXI
DAS COÜDELARIAS

Art. 495. As coudelarias, fundadas polo Governo Federal, por
si só, ou com auxilio dos governos locaes, serão destinadas á
criação, multiplicação de animaes reproductores, para melhoramento da raça cavallar do paiz.
Art. 496. As coudelarias poderão funccionar como parte integrante dos postos zootechnicos, ou como estabelecimentos independentes.
•
Art. 497. A organização das coudelarias constituirá obiecto
de regulamento especial, devendo os seus differentes serviços ficar
subordinados a duas divisões, uma destinada á parte zootechnica
e veterinária, outra á cultura das plantas forrageiras, sju beneficiamento, processos de conservação e emballagem.
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CAPITULO LXII

inimaes, alimentação, hygieue, tratamento, ato o fabrico dos referidos productos, sua embalagem, transporte e eommercio.
Ait. 500. As escolas permanentes de lacticinios devem ser subordinadas ao regimen dos aprendizados agrícolas, ficando o tempo
escolar dividido entre os trabalhos práticos, licções relativas ao
curso primário ou aos elem^ntari-s de cliimica, anal.yse do leite,
zootechnia, fermeiitos e fermentações.
Art. 507. O curso das escolas permanentes de lacticinios será
de dous anuos para os alumnos que j á tiverem o curso primário.
Paragrapho único. Para os aluirmos que não tiverem feito o
curso primário ou revelarem deficiência de conhecimentos nas matorias que o constituem, vigorará o disposto no art. 298 do presente
regulamento.
Art. 508. As escolas permanentes de lacticinios funccionarão
como extcrnatos, receberão alumnos de ambos os sexos, ou serão
destinadas exclusivamente ao sexo feminino.
Art. 509. O pessoal das escolas permanentes constará do director, que será professor de zootechnia, veterinária e technologia
rural, um professor primário, um tratador doaniraaes, um m ; -stro
para o fabricj do queijo e da manteiga o o pessoal operário que
for necessário.
Art. 510. Nas escolas permanentes do lacticinios, para moças,
os serviços práticos referentes a lacticinios serão dirigidos por uma
ou mais mestras de lacticinios.
Paragrapho único. O Governo poderá adaptar ás escolas a que
se refere o presente artigo secções especiaes de economia domestica.
Art. 511. As escolas temporárias de lacticinios têm por fim
o ensino dos melhores processos de alimentação racional, iiygiene
dos animaes domésticos e as praticas mais adeantadas para o
fabrico do queijo e da manteiga.
Art. 512. O curso das escolas _temporarias ó de três mezes,
sondo consagradas duas horas ás noções theoricas e três aos trabalhos práticos.
Art. 513. As escolas são gratuitas, funccionam como externatos e recebem numero limitado de alumnos.
Art. 514. As escolas temporárias terão o seguinte pessoal :
um director, cargo confiado ao professor ambulante, uma mestra
de lacticinios o o pessoal operário que for necessário.
Art. 515. Acreação de uma escola se fará na íorma prescripta
110 presente regulamento, para os cursos ambulantes, devendo as
mesmas ser installadas de preferencia em fabricas ou estabelecimentos dotados das installações necessárias, conforme as condições
que forem estabelecidas.
Art. 516. Os alumnos que concluírem os respectivos cursos
receberão um certificado de capacidade.
Art. 517. No regulamentu especial das escolas permanentes e
temporárias de lacticinios, serão estabelecidos os preceitos attinentes
ao programma, regimen escolar e devores do pessoal administrativo e de ensino.

DO ENSINO KELATIVO ÁS INDUSTRIAS RURAES

Art. 498. O ensino das industrias rnraos será professado em
escolas especiaes, cursos ambulantes e em escolas de laci.icinios, e
tom por fim ditTundir a instrucção profissional attinento á technologia industrial agricola.preparando pessoal apto para a direcção
dos estabelecimentos do industria rural e collaboradores educados
na pratica racional dos diíferentes serviços.
Art. 499. Os cursos das escolas ospeciaes de industria rural
terão programma similar ao das escolas praticas, conforme a
organização prescripta no presente regulamento, e comprohenderao, na parte theorica, as seguintes matérias : mathematica elementar, noções de historia natural e de sciencias physieo-chimicas,
noções de mechanica, desenho de construcções e do machinas, noções
de agricultura, zootechnia, veterinária, technologia industrial
agrícola, microbiologia, economia rural e contabilidade.
Art. 500. O curso das escolas de industrias ruraes poderá referir-se a um ramo especial, inclusive a industria de lacticiuios.
'Art. 501. O ensino pratico constará de trabalhos práticos no
campo, nos laboratórios e nas diversas installações da escola, relativamente ás industrias agrícolas próprias da região, e será completado por excursões e por estágios, realizados durante as férias,
om estabelecimentos industriaes.
Art. 502. Em regulamento especial, serão indicados os detalhes de organização das escolas de industrias agrícolas, que serão
fundadas em logar das escolas praticas, quando as condições locaes
e a preferencia do Governado Estado ou município, que contribuir
para a respectiva installacao, assim o exigirem.
CAPITULO LXIII
DAS ESCOLAS DE LACTICINIOS

Art. 503. As escolas de lacticinios, a que se refere o art. 454,
são de duas categorias :
a) escolas permanentes ;
6) escolas temporárias.
Art. 504. Nas escolas de que trata o artigo anterior estão comprehendidas as escolas domesticas de lacticinios, destinadas ás
moças.
CAPITULO LXIV
DAS ESCOLAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS DE LACTICINIOS

Art. 505. O ensino das escolas permanentes de lacticinios é essencialmente pratico, e comprehende as manipulações relativas ao
leite, á manteiga e ao queijo, abrangendo também a criação dos
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Art. 518. O ensino agronômico, com os estabelecimentos e
serviços que o constituem, ficará, dependente da Directoria Geral
de Agricultura e Industria Animal, conforme o § 1° do art. 5° do
regulamento que baixou com o decreto 7.757, de 9 de dezembro
de 1909.
Art. 519. Fica instituído o Conselho Superior do Ensino Agronômico, como prgâo consultivo, destinado a auxiliar a acção do
Governo, na orientação e fiscalização dos differentes estabelecimentos e serviços affectos ao mesmo ensino, e cujas f moções serão discriminadas em regulamento especial.
Art. 520. O Conselho Superior do Ensino Agronômico será presidido pelo ministro e terá a seguintj composição :
a) os três directores geraes da Secretaria de Estado ;
í>) o director do Serviço de luspeccão, Estatística e Defesa
Agrícolas ;
c) o direcíor do Jardim Botânico ;
d) o director do Museu Nacional;
e) o director da Directoria de Meteorologia e Astronomia ;
/) o director geral do Serviço de Protecção aos índios e Localização de Trabalhadores Nacionaes ;
q) o director geral do Serviço do Povoamento do Solo ;
Á) o director da Escola Superior do Agricultura ;
i) o director do Posto Zoutechnico Federal ;
j) um representante de associação agrícola ;
'&) três representantes dos diversos ramos da agricultura, nomeados pelo Governo.
Art. 521. Fundada uma escola pratica no Districto Federal
ou em zona próxima, o respectivo director fará parte do Conselho
Superior do Ensino Agronômico, o que se fará extensivo ao *
director- de qualquer instituto agronômico fundado em idênticas
condições.
Art. 522. O Governo, quando julgar conveniente, poderá estabelecer, junto a cada estabelecimento de ensino agronômico, um
conselho de aperfeiçoamento do ensino.
Art. 523. A inspecção do ensino agronômico nos Estados ficará
a cargo dos inspectores agrícolas.
Art. 524. A vulgarização dos conhecimentos agronômicos se
fará por intermédio dos estabelecimentos offlciies e sociedades de
agricultura e de industria rural, congressos e comícios agrícolas,
círculos de lavradores, concursos e exposições regionaes, museus,
bibliothecas e publicações agrícolas.
Art. 525. O Governo Federal, por intermédio dos inspectores
agrícolas e dos professores ambulantes, estimulará a organização
das associações e dos serviços de que trata o artigo anterior, confarindo-lh^e o auxilio que for consignado em lei orçamentaria.
Art. 525. O Governo Federal promoverá também, por intermédio dos professores ambulantes e da Diroctoria de Inspecção,
Estatística e Defesa Agrícolas, exposições e concursos regionaes,
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estabelecendo prêmios da animação para os expositores, e auxiliará
os governos locaes, para realização de feiras livres, em que se effectuem exposições annuaes de productos agrícolas, pecuários e de
industria rural.
Art. 527. O Governo Federal procurará auxiliar os governos
locaes e as associações agrícolas, na fundação de pequenas bibliothecas ruraes, que deverão constar de obras de vulgarização, obras
scieatificas úteis á agricultura local, monographias, manuaes
agrícolas, planos de construcçõos ruraes e todas as publicações que
possam interessar ás classes productoras.
Art. 528. A Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária funccionará como externato e será installada em próprio
nacional, sito em Santa Cruz, no Districto Federal, ficando-llie
annexas uma fazenda experimental e uma estação para ensaio de
machinas agrícolas installadng nas terras da própria Fazenda de
Santa Cruz, sem ônus para o Governo.
Art. 529. A organização da mesma escola não se effeciuará
antes da adaptação do edifício alli existente e da construcção das
dependências e installações que forem necessárias aos respectivos
fins, conforme o presente regulamento.
Art. 530. Para orientação o direcção dos serviços de que trata
o artigo anterior,serão nomeados, desde já, o director da escola e ò
pessoal administrativo indispensável, a juízo do Governo.
Paragrapho único. O Governo, si julgar conveniente, poderá
contractar um tochnico do reconhecida competência para exercer
o logarr de director, pelo prazo máximo de dous annos.
Ar .. 531. O directot' da Escola Superior du Agricultura e Medicina Veterinária deverá ser engenheiro agrônomo, medico veterinário, ou pessoa de notória capacidade em agricultura e medicina
veterinária, devendo ser preferido quem,possuindo qualquer desses
requisitos, já tenha dirigido estabelecimento similar.
Art. 532. Só depois de concluídas |,s installações, serão feitas
as primeiras nomeações de lentes, substitutos, professores e auxiliares de ensino e para o curso fundamental de engenheiros agrônomos e o de médicos veterinários, devendo ser preenchidas as demais cadeiras, quando as necessidades do ensino assim exigirem, a
juízo do Governo, salvo o caso da art. 530 combinado com o
art. 23 do presente Regulamento.
Art. 533. Só poderão ser providos nos cargos de lentes cathedraticos,nas primeiras nomeações,pessoas que tenham leceionado a
mesma cadeira, em curso congênere, ou publicado sobre o assurnpto trabalhos originaes, de mérito excepcional, a juizo do
Governo, ouvido o director da Escola.
Art. 534. A' falta de nacionaes. que reunam as condições do
artigo anterior, serão contractados especialistas estrangeiros e de
reconhecida competência, pelo prazo de um anno, podendo ser
renovado o respectivo contracto.
*
Art. 535. Os cargos de substitutos serão providos interinamente por nomeação, entre os technicos nacionaes de mais notória
capacidade, devendo os mesmas ser submettidos a concurso, seis
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mezes antes de findar o prazo do contracto do respectivo lente,caso
não seja o mesmo renovado.
Art. 536. Os preceitos estabelecidos para as primeiras nomeações do lentes, substitutos e professores da Escola Superior do
Agricultura e Medicina Veterinária são extensivos, no que lhes
couber aos demais estabelecimentos de ensino e ás instituições e
serviços complementares do ensino agricola.
Art. 537. Não poderá ser nomeado cbefo, ajudante
de qualquer serviço technico nos institutos de ensino agronômico sinão pessoa que exhiba titulo de capacidade sobre a respectiva matéria, ou seja de notória competência no assumpto,
revelada em publicações ou trabalhos práticos.
Art. 538. O cargode chefe de culturas das fazendas cxpurimuntaes não poderá ser occupado sinão por engenheiro agrônomo,
regente agricola, ou pessoa que exhiba alte.stado de capacidade, obtido em aprendizado agrícola ou qualquer instituto de
ensino pratico de agricultura, e que tenha exercido funcções idênticas durante dons annos, pelo menos, em estabelecimento ollicial
ou propriedade agrícola bem organizada.
Paragrapho único. A falta do tirocinio pratico não poderá ser
supprida por titulo «cientifico ou attestado de capacidade de qualquer natureza.
Art. 539. Não havendo technicos uacionaes para os cargos de
chefes dos referidos serviços, serão contractados estrangeiros, pelo
prazo do um anno, podendo ser renovado o respectivo contracto.
Art. 540. Os estrangeiros que forem nomeados lentes, substitutos, professores ou chefes de serviço em qualquer instituto de
ensino agronômico, só poderão receber o respectivo titulo depois
de exhibirem carta di) naturalização.
Art. 541. O Governo, alem da Escola Superior de Agricultura
e Medicina Veterinária, fundará um typo de cada instituição de
ensino agronômico, estabelecido no presente regulamento, de accôrdo com os créditos abertos para tal fim.
Art. 542. No intuito de promover o estudo dallora brazileira
e da silvicultura, assim como a reconstituição das mattas em
certas zonas do paiz, o Governo Federal poderá também estabelecer um ou mais hortos botânicos n florestaes, nas regiões mais
convenientes, nos quaes manterá viveiros do essências florestaes e
tle plantas de arborização, para fornecer gratuitamente aos interessados, inclusive aos governos locaes.
Art. 543. De accôrdo com a organização do serviço de distribuição gratuita de plantas e sementes, cabe-lhe igualmente installar,
sob a forma de aprendizados agrícolas ou de campos de demonstração, culturas systumaticas de plantas fructiferas uaciouaes c exóticas, em diflerente< zonas climater cas, completando-as com o ensino
pratico de fructiculuira e dos methodos de colheita, conservação,
aproveitamento, embalagem e commiTcio das fructas.
4
Art. 544. O Governo prestará auxilio á installação de duas
escolas médias ou theorico-praticas, sendo uma no norte e outra om
um dos Estados do centro ou do sul, alem ds, que installará, por
sua conta, annexa ao Posto Zootechnico Federal, com sede em Pinheiro, no listado do Rio de Janeiro.
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Art. 545. Para a fundação de uma escola média ou theoricopratica, devo o governo local, associação agricola ou particul ires,
que a promoverem, concorrer com os terrenos, edifícios e installaçõüs necessários, ficando a cargo do Governo Federal o custeio da
escola, cujo pessoal docente e administrativo sofá de sua livre
escolha.
Paragrapho único. Na hypothese do presente artigo, a direcção
e orientação da escola caberão exclusivamen te ao Governo Federal.
Art. 546. Havendo, em qualquer das zonas referidas, escola
média ou theorico-pratica, com programma idêntico ao das escolas
do mesmo gênero instituídas no presente regulamento, não se
fundará outra com auxilio do Governo Federal, que poderá subvencionar o referido estabelecimento ou avocal-o.
Art. 547. Será preferido, para fundação de uma escola média
ou theorico-pratica, com auxilio do Governo Federal, o Estado que
offerecer melhores vantagens, quer por sua situação geographica
na região om que se acha, quer em relação ao terrono, ás installações e aos edifícios com que contribua para a mesma fundação.
Art. 548. O Governo Federal prestará auxilio para a fundação
de urna escola pratica de agricultura, em cada um dos Estados da
Republica e no Districto Federal, na forma estabelecida no art. 545.
Art. 549. O programma de ensino de cada escola pratica deve
corresponder ás exigências da agricultura e dos ramos de industria rural próprios da região.
Art. 550. Conservando os princípios geraes, que regem a organização dessas escolas, o programma respectivo deverá attender
não só aos-ramos de producção agricola regional, como também
ampliar o estudo theorico-pratico das sciencias accessorias que
com elles se relacionem.
Ari. 551. As escolas praticas deverão ser sempre estabelecidas
em boas terras de cultura, localizadas nos centros ruracs de população mais densa e melhor sorvida de meios fáceis do communicação, sendo preferidas para sua installação as proximidades de uma
estação experimental, quando houver.
Art. 552. Existindo no Estado uma escola com programma idêntico, vigorará a providencia do art. 546, ou fundar-se-ha um estabelecimento de ensino agronômico de outro typo ou qualquer
dentre as instituições complementares do mesmo ensino que possam convir, a juizo do ministro e de accôrdo com o auxilio prestado pelo governo local, associação agricola ou particulares.
Art 553. Em logar de uma escola pratica de agricultura,
poderá o Governo contribuir para a fundação de uma escola de
industrias ruraes, de lacticinios ou para uma escola especial de
agricultura, consagrada a um ou mais ramos da agricultura local
ou a silvicultura.
Art. 554. Si o Estado, pela natureza do auxilio que lhe
prestar ao Governo ou, por qualquer outro motivo, optar pela
installação de um aprendizado agricola ou de um campo de demonstração, será substituída a escola pratica pela organização
escolhida.
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Art/555. O regimen de cada uma das instituições fundadas
nos Esta los, com respeito ao inicio do armo escolar o ao período
de férias, fica subordinado ás condições climatericas de cada
zona.
Art. 556. O Governo Federal não fundará aprendizado agrícola no município onde já fuuccione outro, quer pertença ao centro agrícola da região, ou esteja annexo a qualquer estabelecimento
de ensino.
Art. 557. Para a fundação de um aprendizado agrícola com
auxilio do Governo Federal, é necessário que o governo local,
associação agrícola ou particulares, forneçam a fazenda experimental com os edificios precisos e com uma superfície de boas
terras de cultura nunca inferior a 30 hectares.
Art. 558. Em egualdade de condições, quando mais de um governo municipal ou associação agrícola pretendam a creação de um
aprendizado agrícola no mesmo Estado, deve ser preferida a proposta referente á zuna mais próxima das vias de cummunicação,
com melhores terras de cultura e de p >pulação rural mais densa.
Art. 559. O regimen de internato nos estabelecimento* de ensino agronômico só deverá ser admittido nos casos em que se tornar
absolutamente indispensável, devendo sempre o numero de alumnos internos ser reduzido ao mínimo.
Art. 5üO. A organização dos internatos deverá obedecer rigorosamente aos preceitos de hygiene e á necessidade de approximar
o mais possível o seu regimen das condições norraaes da vida.
Art. 561. O Governo Federal, de accôrdo cora os governos locaes, poderá promover os meios de introduzir o ensino primário
agrícola nas escolas desse grau estabelecidas em zonas ruraes.
Art. 562. Os auxílios prestados pelo Governo Federal consistirão em material de ensino pratico, collecções de historia natural,
apparelhos simples apropriados ao estudo elementar das sciencias
physico-ehimicas, cartas muraes e publicações apropriadas ao
mesmo ensino, conforme os preceitos do respectivo regulamento.
Art. 503. O professor ambulante da zona, ou o director do estabelecimento de ensino agionoinico que nella exista, poderá ser
encarregado de insfallar o referido ensino e de ministral-o, quando
preciso, por si mesmo ou por um dos seus auxiliares.
Art. 564. Organizado o ensino primário agrícola em qualquer
zona, o Governo promoverá nella concursos aunuaes, afim de avaliar os esforços dos professores primários na distribuição do ensino
e o aproveitamento dos alumnos, distribuindo prêmios.
Art. 565. O Governo abrirá concurso para elaboração de livros
didacticos proprips para o ensino primário agrícola, para o ensino
nas escolas praticas de agricultura e nos aprendizados, nas escolas
domesticas agrícolas, nas escolas permanentes e ambulantes de
lactic )iios, comprehendendo as escolas domesticas dessa ultima
Especialidade, e estabelecerá prêmios pecuniários para cada caso.
Paragrapho único. Os livros de que se trata deverão ser applicados aos differentes ramos do cultura do paiz e ás industrias
correlativas.
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Art. 566. O Governo Federal, com o auxilio dos governos
locaes, de associações agrícolas, mediante a collaboração de particulares ou isoladamente, promoverá a fundação de estações experimentaes destinadas especialmente ao aperfeiçoamento das principaes culturas do paiz, estudando-as, não só em relação á cultura
propriamente dita, como também aos processos de bonificação,
transporte, embalagem e commercio dos respectivos productos.
Art. 567. Havendo no Estado uma estação experimental mantida pelo governo local ou subvencionada pelo Governo Federal,
não poderá ser fundada outra do mesmo gênero, senão por disposição expressa do Poder Legislativo.
Art. 568. O Governo, por intermédio dos professores ambulantes, dos inspectores agrícolas, c por acção directa junta aos
governos locaes o as assjciações agrícolas, fará propaganda a
favor da installação de campos de demonstração em todos os municipios.
Art. 569. Para a fundação de um campo de demonstração
deve o governo local ou associação agrícola ou particular fornecer
o terreno, as installacões e os edificios necessários, ficando a cargo
do Governo Federal o respectivo custeio.
Art. 570. O Governo poderá auxiliar a instaljação de secções
agrícolas nos estabelecimentos de ensino secundário que íunccionarem em zonas apropriadas a esse fim, mediante as condições qua
forem estabelecidas em regulamento especial o de accôrdo com os
recursos orçamentários.
Art. 571. Os cursos ambulantes serão organizados era todos os
Estados da Republica, no Uistricto Federal e no Território do Acre,
ficando a cargo de engenheiros agrônomos, agrônomos ou teohnicos
de agricultura e do industria rural, sendo condição indispensável
que tenham tirocinio pratico.
Art. 572. Para o effeito da organização do ensino ambulante
de agricultura, o território nacional será dividido em 22 districtos,
a cada um dos quaes corresponderá um professor ambulante e um
ou mais ajudantes, conformo as necessidades do serviço e as dotações orçamentarias.
Art. 573. No Território do Acre caberão, provisoriamente, as
funcções a que se refere o artigo anterior ao delegado do ministério
naquelle território e ao seu auxiliar, até que seja estabelecido definitivamente o respectivo serviço.
Art. 574. A sede dos professores ambulantes será estabelecida
em um campo du demonstração, installado em zona rural, servida
por meios fáceis de communicaç-ão, escolhida dentre as de população mais densa.
Art. 575. O campo de demonstração que servir de base a um
curso ambulante deverá ter, pelo menos, 20 hectares de terra
aravel apropriada á lavoura mechanica, as installacões precisas
para a residência do professor ambulante e seus auxiliares e
as dependências e installações prescriptas no presente regulamento *
para os campos de demonstração.
Art. 576. Para a fundação dos cursos ambulantes nos Estados
ou no Districto Federal, deverão os governos locaea fornecer, alem
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da arca do terreno necessária ao campo de demonstração, edifício
apropriado á residência do professor, do seu auxiliar o as dependências indispensáveis, ficando a cargo do .Governo Federal as instalJações necessárias o o custeio das mesmas custas.
Art. 577. O Governo Federal fundará postos zooteehicos, postos
de selecção nas regiões pastoris, de accôrdo com os recursos da lei
orçamentaria o mediante auxilio do governo local ou de associações
agrícolas, pastoris e de particulares.
Art. 578. O auxilio a que se refere o artigo anterior consistira
em terras apropriadas á cultura de ferragens e edifícios precisos para as diversas dependências do posto, alem das respectivas
installações, ficando a cargo do Governo Federal a acquisição de
animaes e o custeio do posto.
Art. 579. Fundado um posto zootechnico ou posto de selecção
do gado nacional, só poderão ser fundados postos e estações
zootechnicas regionaeí na forma prescripta no presente regulamento .
Art. 580. Por conta dos créditos que forem abertos para as
despez:i,s de installações ilos estabelecimentos de ensino agronômico,
poderá o Governo promover os melhoramentos necessários nus
laboratórios e installações dos estabelecimentos em que tivei1 de
ser. feito o curso de especialização da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária.
Art. 581. Os institutos de ensino agronômico poderão constituir patrimônio com as quantias ou valores que obtiverem de
doações, legados e subscripções, o qual será administrado pelos
respectivos diroctoros, sob a fiscalização do Governo e de accôrdo
com o regulamento organizado pelas respectivas congregações.
Paragrapho único. Haverá nos institutos agronômicos uma
galeria destinada aos retratos dos SBUS bomfeitores.
Art. 582. O patrimônio será convertido em apólices da divida
publica, si assim convier, e os respectivos rendimentos serão applicados aos melhoramentos do ensino, do editicio e insinuações.
Art. 583. As doações e legados com designação especial terão
a applicação que íor indicada.
Art. 584. Serão nomeados, por decreto, o director, lentes, substitutos ou professores, secretario e bibliotuecario da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, os directores, lentes e
professores das escolas médias ou theorico-praticas, os directores
das escolas praticas, postos zootechnicos e das estações exporimentaes e, mediante portarias, os demais funccionarios.
Art. 585. Os serventes operários e trabalhadores sarão admittidos pelos respectivos directores.
Art. 586. O pessoal dos estabelecimentos orçados por este regulamento, quando tiver de ausentar-se por motivo de serviço,
terá direito a diárias do 5s aüü.s, a juizo do ministro.
Paragrapho Único. Durante a phase da organização da Escola
Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, que não poderá exceder de 24 mczcs, o director da mesma Escola terá direito
a uma diária corrida fixada pelo ministro, de 15$ a 20fOOO.

Art. 587. O pessoal extraordinário dos estabelecimentos de ensino agronômico e dos serviços que lhes correspondem, inclusive
médicos, pharmaceuticos para os internatos, chimicos para os
campos de experiência e demonstração, na forma do art. 4lá, será
nomeado pelo ministro, conforme for necessário, percebendo os
vencimentos que forem e^ipulados no acto da nomeação.
Art 588. Os vencimentos do pessoal dos estabelecimentos de
ensino agronômico e dos seus diílerentes serviços serão os das inclusas tabellu.s.
Art. 589. O Governo dará a cada estabelecimento de ensino
agronômico um regulamento especial.de accôrdo com os dispositivos geraes do presente regulamento.
Rio de Janeiro, 20 do outubro de 1910.—Rodolpho Miranda.
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Talbella B

Talbella A.

VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS ESCOLAS MÉDIAS OU THEORICO-PRATICAS

VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ESCOLA SUPERIOR DE
MEDICINA VETERINÁRIA

Categoria

Ordenado

AGRICULTURA E

Gratificação

8:400$000
Director
6:400*000 3:200$0<)0
Lente
4:000*000 2:000$000
Substituto
4:0l)0$00 l 2:000$<)00
l chefe de culturas
3:600*000
Professor do desenho
1:«(IO$0 lO
800$000
Conservador
l:60(J$i'00
4:8.iO$000 2:400$000
Secretario
4:000*00)
Bibliothecario
2:0(lO$000
2:400$000
1:200$000
Pharmaceutico
3:200:t;000
Escripturario
l:tiOO$000
3:2üO$000
1:600$OUO
Porteiro
1:600$000
Bedel
800$ 100
1:600$000
800$000
Continuo
Director da fazenda experi4:800$000 2:400$000
mental
3:20QfOOO
1:600$000
Auxiliar
2:000$000
Jardiueiro-horticultor
1:000$000
Director da estação de ma4:800$000 2:400$000
chinas
2:400$000
1:200*000
Mestre de offlcina
2:OuO$000
1:UOO$UOO
Mechanico
Operário (.salário mensal de 180$ a 240$000)..
Servente (salário mensal de 150$000)
Trabalhador (salário mensal de 60 a 120$000).
Feitor (salário mensal de 180$000)

Total
8:400*000
9:«0o|000
ti: 000*000
6:00n$000

5:40Ò$000
2:4004)00
7:2üO$0)0
6:000*000
3:600$000
4:800*000
4:800$000
2:400$000
2:4uO$000
7:200$000
4:800$000
3:000$000

7:ãno$ooo
3:600$000
3:OUO$000
2;160$000
2:880$000
l:800$000
720$000
1:440,7000
3:1

Categoria
Ordenado Gratificação
Director
....................
3:fiOO$000
—
Lonte
...................... 5:000$000
2:800$000
Chefe de pratica agrícola e
horticola
.................. 3:fiOO$0'X) 1:800$000
Professor de desenho ....... 3:í)00$000 1:SOOSOOO
Preparador-repetidor ........ 3:600$000 l:800sooo
Mestre de gymnastica e exercícios militares
........... 2: 000$000 1:000$000
Secretario-bibliothecario ..... 3:200*000 1:600$000
2:400x00(1 1:200$000
Escripturario ..........
Economo
................... 2:00ü$000 1:000$OUO
Conservador e inspector de
aluirmos
.................. 2:000*000 1 :OOOgOOO
Porteiro
.................... 2:000$000 l:00d$000
1:200$000
600$000
Continuo
...................
Mestre de oIHcina
........... 2:000$000 1:000$000
)$ aa 210$)
210$)...
Operário (salário mensal de 150$
Servente (salário mensal de 100$)
3$)
Trabalhador (salário mensal d< 5 60$ a 90$) ,
Feitor (salário mensal de 150$)

!
í

Total
SrfiOOÜWOO
8:400$000
5:400$000
5:400SOOO
5: 400gOOO
3:000$000
4:,sOO$000
3:600$000
3:OüO$000
3:000$000
3:000-000
1:800$000
3:000$000
1:800$000
2:5ãO$000,
1:200$000
720ÍOOO
1:080$000
l:8üO$000
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Tabeliã, O

Tabeliã

VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS ESCOLAS PRATICAS

Categoria
Ordenado Gratificação
uirector
â:400$000
l -rofjssor
4:800.$000 2:400$000
Professor primário
2:000$000 l1:000$000
Cuefe de culturas
2:400$000 I1:200000
Jardineiro-horticultor
l ^iOO^OOO
800$000
Mestre de líymnastica e exercícios militares
l :600.fOOO
800*000
Secretario-b i bliothueariu
2:400$000 l :200$000
Conservador e inspector de
alurnnos
l :600$000
800$000
Kconomo
l :ttOO$000
800$OÚO
Porteiro-contiiiuo
l :600fOOO
so isoqo
Mestre de ofllcina
,
l :600$000
800$000
Operário (salário mensal de 150$ a silO$000)..
Servente (salário mensal de 100JÜOO)........
Trabalhador (salário mensal de 60$ a 90$000)
Feitor salário meus d de 150$000

VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS APRENDIZADOS AGRÍCOLAS

Total
400$000
200 >,0 )0
OOOÍOOO
3:600$000
2:400.000
2:400$000
3:600,000
2:400$000
2:400$000
2:400$000
2:400,000
1:800*000
2:520$000
l:200fOOO
720ÍJOOO
1:080$000
l:800$000

Total
Ordenado Gratificação
Categoria
4:0)Oí;iOO 2:000*000 6:010$000
Director
f
Auxiliar agrônomo
3- 200$00.) 1.-60MOOO 4:8 O$llOO
2:000$000 1:0' 10*000 3:010^000
Professor primário
1:600$000
800$000 2:400$000
Adjunto
2:40íl$000 1:200$000 3:60'i$000
Escripturario
fOO$000 2:400$OUO
Economo
1:6()0$000
Conservador e inspector de
800*000 2:400$000
alumnos
1:C,00$000
80i l$' )00 2:400$000
l:(i()0$000
Chefe do culturas
800$' iQO Si:400ÍOOO
1:600$000
Jardineiro-hortinultor
800*000 2:4dO$000
Pratico de industrias agrícolas 1:60)$000
800$(JOO 2:400$000
1:60 ($000
Mestre de olficina
800$000 S:400SOOO
1:600$000
Porteiro-contin no
1 : 800$000
Tratador de animaos (salário de 150$)
1:800$000
Operário (salário mensal de 150$ a 210$)
2:520$000
1:200$000
Servente (salário mensal de 100$)
7;;0$000
Trabalhador (salário mensal de 60$ a 90$)
1:080$000

•}
i

Tabeliã, E
VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS CURSOS AMBULANTES

Categoria
Professor
Ajudante
Mestre de lacticinios

Total
Ordenado Gratificação
4:000$000 2:000$000 6:000$000
3:200$000 l:600$000 4:800$000
2:000$000 1:000$000 3:000$000
Tabeliã F

VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS ESCOLAS PERMANENTES DE LACTICINIOS

Ordenado Gratificsçáo
£000 2 :000í ;000
1000 1:000í ;ooo
Professor primário
2:000$000
000
800 :)00
Escrevente
l:600í "
8QO] 000
Mestre...,
l:600í ;000
Tratador de animaes (salário mensal c e 120$).
Operário (salário mensal de 60$ a 90$)
$)...
Servente (salário mensal de 100$000)
Categoria

Total
6: 000^ 000
3:000 1000
2:400; 000
2:400: 000
1:440) 1000
, 720 000
11:080, 000
l:200i 000
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Tabeliã, G

TaTbella, I

VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS ESTAÇÕES EXPERIMENTAES

Ordenado Gratificação
Total
Director
'. .. 8:000$000 4:000$00i 12:000$000
Chefe de sei-oão teclmica
5:6üO$000 â:800$000 8:400$000
Ajudante de secção
4:UOO.>;;000 2:000$000 6:00i>s0ni)
Jardmuiro-iiorticiiitor
1 :600$000
í-OOjjOOO 2:400$ '00
Eüicriptiirariocb bliothecurio 2:40U$000 I:2o0$u00 3:60 SO)Q
Porteiro cuntinuo
Iiti00$0n0
SOUfOOO 2:400$oOO
Servente (salário men>al 100$OoO)
l:200|0i)0
Feitor (salário mensal 150$000)
1 :800$000
Trabalhador (salário raen a) 60$ a 90$000)
) j . ogólodo

VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS POSTOS ZOOTECHNICOS FUNDADOS
COM AUXILIO DO GOVERNO FEDERAL

Categoria

VENCIMENTOS Dí) PESSOAL DOS CAMPOS DE DEMONSTRAÇÃO

O r d e n a d o Gratificação
Director
4:000$000 2:0)0$000
Chofe de culturas.
2:400$000 1:200.^000
800$000
Jardineiro-horticultor
l :(ÍOO$000
Feitor (salário mensal de 150$)
Tratador de animaes (salário mensal de 150$)
Trabalhador salário mensal de 60$ a 90$)
Servente (salário mensal de 100$)
Categoria

Total
6:000$000
3:600$000
2.400$000
1:8(10*000
1:800$000
720$000
1:080*000
1:200$000

Categoria

Ordenado Gratificação Total
8:OIO$000 4:00 >$00 ) 12:<:00$000
5:iiOO$000 2:80 «000 8:400ÍÕOO
4:000$ÜOO 2:000$ iQO 6:00o$000
2:M)0$<)00 1:400$000 4:200$000
1 lôOOíO-iO
80;)$000 2:4i)0$000
3:2()0$000 1:600$ )00 4:800*000
2:000*000 1:000|000 3:OÒOÍOOO
1:600$000
800$000 2:400$000

Director
Chele desecção technica
Ajuiaute
Preparador
Auxili ir (picador)
Secretario
Escripturario
Porteiro-continuo
Auxiliar (avicultor, sericicultor e apicultor) (salário
mensal de 180$)
Servente (salário mensal de 100$ )
Feitor ( salário mensal de 150$ )
Trabalhador (salário mensal de 60$ a 90$)

2:160! ;ooo
1:200< 000
1:800{ ,000
f
720Ü5000
1 l:080jW300

Operário (salário mensal de 120$ a 210$)

| 2:520!iOOO

l , AAC\(

Talbella J
TENCIMENTOS DO PESSOAL DAS

ESTAÇÕES ZOOTEClíNICAS

REGIONAES

Categoria
Ordenado Gratificação
Total
Chefe
2:000$000 1:000$000 3:
Trabalhador (salário mensal de 60$ a 90$)
| j . og
Tratador de animaes (salário mensal de 60$ a 120$)...

j,

Rio de Janeiro,20 de outubro de 1910.— Rodolpho Miranda.
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