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O Congresso Nacional resolve :
''' Art. 1°. Fica o Presidente da Republica autorizado a
reformar o ensino secundário e o superior, bem como a promover o desenvolvimento e a diffusão do ensino primário.
I. Poderá nos termos d'esta lei :
a) estabelecer escolas nas colônias civis e militares e Do ensino primário e do ennos territórios federaes ;
sino çroüssiob) subsidiar temporariamente escolas fundadas por nal.'
particulares e associações ;
c) auxiliar as municipalidades e os governos estadu-'
aes, mediante accordo com estes, para fundação e manutenção de escolas nas localidades onde não existirem ou
onde, existindo, forem insuficientes para a respectiva população.
§ 1°. Os recursos fornecidos pela União para o desenvolvimento da instrucção primaria serão calculados tomando-se como base a relação entre a receita do Estado e a
do Districto Federal com a respectiva população.
§ 2°. Correrão pela verba para tal fim annualmentexlestinada no orçamento de Ministério do Interior os auxilios e as
subvenções ás municipalidades e aos governos estaduaes.
Serão concedidos mediante as seguintes condições :
a) possuir o professor da escola idoneidade technica e
moral ;
ò) não existir outra escola no mesmo lugar ou, no caso
de haver outra ou outras, que a população a que deva servir a escola subvencionada seja superiora 1000 habitantes',
c) ter a escola durante o anno uma freqüência de 25
alumnos pelo menos;
d) ministrar ensino leigo e gratuito ;
e) ter os programmas organizados de accordo com os
offlcíalmente' adoptados ;
/) ficar sob a fiscalização da União, emquanto durar a
subvenção, que será suspensa desde que for infringida
qualquer das condições mencionadas;
(

g) contrahir o Estado ou o Districto Federal a cJnrigacSo,
de manter, por determinado numero de annos, as esciías
subvencionadas, logo que cesse o auxilio a que se tenha
obrigado a União, assim como a de não diminuir a porcentagem da sua dotação orçamentaria, estabelecida para o
serviço de instrucção primaria, na data em que se fixar o
accordo .
II. Poderá o Presidente da Republica subvencionar
institutos profissionaes e technicos, fundados por particu' lares ou por associações civis, satisfeitas as seguintes condições por parte do impetrante:
a) idoneidade intellectual e moral do pessoal docente;
6) demonstração de possuir o instituto certos e determinados elementos de vida, de modo que a subvenção
seja apenas um auxilio e não a sua principal fonte de
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receita;
c) possuir uma clientela superior a 50 alumnos ;
d) só ministrar o ensino leigo;
e) ficar o instituto subvencionado sob a fiscalização
emquanto durar o auxilio que será«suspenso logo que for
infringida qualquer das condições mencionadas.
Art. 2°. Poderá o Presidente da Republica reformar os
institutos officiaes de ensino secundário, no sentido de adapta-los ás exigências do ensino moderno, distribuindo as
matérias de maneira que, depois de um curso fundamental
de quatro annos, possa o alumno, contorme as inclinações
do seu espirito, seguir o curso complementar de três annos,
dividido em duas secções — litteraria e scientifica, — ou
entrar para um instituto profissional:
I. O curso fundamental comprehenderá o estudo de:
— portuguez;
— francez ;
— ingléz ou allemão;
— mathematica (arilhmetica, principalmente em
suas applicações; álgebra até equações do 2°

gráo inclusive; geometria plana e no espaço
até o estudo da esphera inclusive; trigonometria rectilinea);
— geographia geral e geographia política e econômica do Brasil e noções de cosmographia;
— noções de historia universal e historia do Brasil;
—• noções de hygiene;
— noções de sciencias physico-chimicas e suas applicações á agricultura, ao commercio e á industria ;
— noções de sciencias naturaes e suas applicações
á agricultura, á industria e ao commercio ;
— direito usual;
— desenho (desenho a mSo livre com suas applicações ao ornato geométrico plano; estudo dos
sólidos geométricos, acompanhado dos princípios práticos da execução das sombras; ornatos em relevo; desenho linear geométrico; elementos de perspectiva pratica á vista);
— gymnastica.
II. O curso complementar comprehenderá :
a) secção litteraria : litteratura, especialmente a portugueza e a brasileira ;
— francez e litteratura franceza ;
— ingléz ou allemão e litteratqra ingleza ou allemS, conforme a lingua estudada no curso
fundamental;
— latim;
— grego;
— historia da civilização e historia do Brasil;
- philosophia;
— physica e chimica;
— sciencias naturaes.
b) secção scientiflca : litteratura, especialmente a portugueza e a brasileira;

— francez e litteratura franceza ;
— inglezou allemão e litteratura ingleza ou allemã;
— historia da civilização e historia do Brasil;
— philosophia;
— physica e chimica;
— sciencias naturaes;
- mathematica (álgebra superior; elementos de
geometria algebrica — linha recta e secções conicas em coordenadas cartezianas e polares—;
elementos de geometria descriptiva — ponto,
recta e plano e suas combinações até á resolução do angulo triedro inclusive —; elementos
de calculo infinitesimal; trigonometria espherica);
— mecânica racional e astronomia ;
— desenho (elementos de desenho geometral, aguadas chatas e esbatidas).
III. Para a matricula no primeiro anno dos institutos de
ensino secundário será indispensável que o candidato, além
de apresentar documentos com que prove ter dez annos, no
mínimo, revele os seguintes conhecimentos preliminares :
portuguez (interpretação e resumo oral de texto corrente,
orthographia, synonimia, lexiologia grammatical); geographia e historia do Brasil (elementarmente); arithmetica pratica até regra de três pelo methodo de reducção
á unidade; calligraphia regular ; morphologia geométrica.
IV. Os exames serão de duas espécies : de promoção
e fina es.
O exame de, promoção, julgamento dos lentes do anno,
sob a presidência do director e em face das notas alcançadas
pelo alumno, dar-se-ha no caso de continuar-se nos annos
seguintes o estudo das matérias. O exame final, que terá
prova escripta e oral, será exigido quando terminar o estudo
de uma disciplina.

. Para julgamento do exame final concorrerá também a
apreciação da média annual.
V. Haverá no começo do anno lectivo uma época
de exames, pelo processo dos exames fmaes, destinada
aos alumnos não promovidos por insuficiência de médias.
VI. Os alumnos que terminarem o curso fundamental
receberão um attestado que lhes facultará a matricula no
curso complementar; os que concluírem o curso complementar (secção de lettras) receberão o gráo de bacharel em
lettras ; o titulo de bacharel em sciencias caberá aos que
tiverem cursado a secção de sciencias.
VII. E' licito ao bacharel em lettras ou ao bacharel em
sciencias matricular-se nas aulas das disciplinas que forem
necessárias para a terminação total do curso complementar, recebendo nesta ultima hypothese o titulo de bacharel em sciencias e lettras.
VIII. Os alumnos procedentes de instituto de ensino
não equiparado, ou de aulas particulares, candidatos ao attestado do curso fundamental, ou ao diploma do curso complementar, serão submettidos, annualmente, a exame de
cada um dos annos, nas condições dos alumnos não promovidos por insufüciencia de médias.
Instrucções especiaes definirão as formalidades dos
actos que se realizarão no Districto Federal, no Internato
Nacional Bernardo de Vasconcellos e no Externato Nacional
Pedro II, e nos Estados nos Institutos offlciaes equiparados,
requerida aos directores d'esses estabelecimentos a respectiva inscripção.
Nos julgamentos d'esses exames as commissões tomarão em consideração as cadernetas e mais informações escolares segundo a fé que merecerem esses
documentos.
IX. O magistério dos institutos de ensino compor-se-ha
de professores e de substitutos.
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X. Haverá em cada estabelecimento de ensfno secundário um professor de portuguez, dous de francez, dous de
inglez, dous de allemão, um de latim, um de grego, um
de geographia, um de historia universal e do Brasil, um
de physica e chimica, um de historia natural, um de noções de hygiene, um de noções de direito usual, um de
philosophia, três de mathematica, um de mecânica e
astronomia, um de litteratura e dous de desenho. Haverá
ainda um preparador de physica e chimica, um preparador de historia natural e um instructor de gymnastica.
XI. As cadeiras dos institutos de ensino secundário
constituirão oito secções, cada uma das quaes terá o seu
substituto:
1a secçao — portuguez e litteratura ;
2a »
— francez, inglez e allemão;
3a »
— latim e grego;
4a »
— geographia e historia ;
5a »
—mathematica, mecânica e astronomia ;
6a »
— physica e chimica « historia natural;
7a »
— direito usual e philosophia ;
a
8
»
— desenho.
Ao substituto incumbirá a substituição dos professores em suas faltas ou impedimentos, a regência dasaulas
supplementares, quando houver conveniência da subdivisão, e a collaboração nos trabalhos de exames.
XII. Os docentes actuaes serão aproveitados na organização dos dous cursos.
XIII. Nos institutos de ensino secundário as provas de
concurso para professores e substitutos serão prestadas perante uma commissão composta de nove membros, dos
quaes três serão eleitos pelo corpo docente do instituto onde
se verificar a vaga, três eleitos pelo Conselho de Instrucção
e três nomeados pelo Governo. A presidência caberá aodirector do estabelecimento.

-9 i
XIV. Os logares de inspector de aluirmos serão providos-por concurso, cujo processo será estabelecido em regulamento, não podendo ser acceitos para tal cargo
candidatos maiores de 40 annos.
Art. 3°. Poderá o Presidente da Republica reformar os DO ensino supcrior.
escolas superiores nas seguintes bases :
I. A matricula nas escolas superiores será deferida
depois de um exame de admissão cujas matérias serão determinadas em regulamento, conforme os cursos a que se
destinarem osalumnos.
Para se inscreverem os candidatos juntarão os seguintes
documentos: certidão de idade, certidão de vaccina, e o diploma de bacharel em lettras, emsciencias ou em sciencias
elettras. Para a matricula no curso de pharmacia, odontologia, bellas-artes, agrimensura e obstetrícia bastará
apresentar o candidato approvação em todas as matérias do
curso fundamental, não ficando por isso dispensado do
exame de entrada.
II. Nas faculdades livres, os exames de admissão serão
feitos sempre perante o delegado fiscal, que informará minuciosamente ao Conselho de Instrucção de tudo quanto
occorrer com relação á validade dos documentos apresentados 'pelos candidatos e ao valor das provas exhibidas.
III. Nos casos de manifesta insufflciencia das provas
escolares para o exame de admissão, o Ministro do Interior
poderá mandar annullar a matricula. Nos casos de graves
irregularidades e de infracção da lei e dos regulamentos especiaes, poderá o Presidente da Republica, de accordo com a
gravidade da falta, suspender os cursos das faculdades por
tempo determinado e retirar-lhes a autorização para funccionar.
IV. No curso das Faculdades de Direito serão mantidas
as actuaes cadeiras com as seguintes alterações :
1°, creação da cadeira de Encyclopedia jurídica;
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— clinica medica, 1a cadeira ;

2°, desdobramento em duas cadeiras da actual cadeira
de Theoria e Pratica do Processo Civil, Commercial e Criminal ;
3°, autonomia das cadeiras de Direito Internacional Privado, de Sciencias de Finanças e Contabilidade do Estado e
Estatística;
<
4°, organização de secções para substitutos e distribuição das cadeiras por tantas series quantas sejam precisas para só fazer methodicamente o estudo das matérias, respeitando a ordem de dependência, sem demasiado
accumulo de trabalho na mesma serie.
V. O ensino medico se distribuirá pelas seguintes cadeiras :

»
»

2a

— clínica
»
»
»
»
»
»
»

»

2

O curso de pharmacia comprehenderá as seguintes cadeiras :
— physica medica ;
— chimica medica;
— historia natural medica ;
— chimica analytica e toxicologica ;
— matéria medica, pharmacologia e pharmacia
pratica.

»

— anatomia pathologica e bacteriologia ;
— pathologia geral;
- pathologia medica;
»
cirúrgica;
— matéria medica, pharmacologia e arte de f o r mular ;
— anatomia medico-cirurgica e operações ;
— therapeutica;
— chimica analytica e toxicologia ;
— obstetrícia;
— hygiene;
— medicina legal;

gynecologica;
medica de infância ;
cirúrgica de infância ;
ophtalmologica;
dermatológica e syphiligraphica;
psychiatrica e de moléstias nervosas ;
de moléstias da garganta, nariz e ouvidos;
de moléstias das vias ourinarias.
CURSOr DE PHARMACIA

»

— histologia;
— physiologia, 1a cadeira ;
a

»
»

CURSO ESPECIAL

— physica medica;
- historia natural medica;
— chimica medica;
— anatomia descriptiva, 1 a cadeira;
»

2a
3a

— clinica cirúrgica, 1a cadeira ;
»
»
2a
»
» ( obstetrica.

CURSO GERAL

»

»
»

CURSO DE OBSTETRÍCIA

-

O curso de obstetrícia comprehenderá as seguintes matérias :
— obstetrícia ;
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— anatomia descriptiva e medico-cirurgica da bacia
Q dos órgãos genito-ourinarios da mulher
(prova escripta e oral);
— clinica obstetrica, limitada á pratica do parto
natural e á pequena intervenção obstetrica.
CURSO DE ODONTOLOGIA'
O curso de odontologia comprehenderá as seguintes
matérias:
— anatomia descriptiva e medico cirúrgica da cabeça;
— histologia da bocca;
— physiologia dentaria;
— pathologia e therapeutica dentárias;
— clinica odontologica (parte cirúrgica);
— prothese dentaria (parte mecânica);
— hygiene dentaria;
— clinica odontologica;
— prothese dentaria (metallurgia e chimica).
§ 1°. Na Faculdade de Medicina haverá para cada cadeira urn substituto, com direito, no caso de vaga da cadeira,
a ser nella provido.
§ 2°. Compete ao substituto, além das attribuições exaradas nos regulamentos especiaes, auxiliar os lentes nos
trabalhos práticos dos laboratórios e clinicas, para o que
deverá comparecer diariamente á hora da aula.
§ 3°. Consideram-se auxiliares de ensino os preparadores, os assistentes e internos de clinica.
§ 4°. Como auxiliares do ensino pratico, haverá 15 preparadores, 14 assistentes e 28 internos de clinica.
§ 5°. O concurso para provimento dos lugares de substituto das Faculdades de Medicina constará de duas partes:
1°, provas geraes, que deverão versar sobre anatomia,
physiologia, pathologia geral, sendo para a primeira apenas
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prova pratica e para as duas ultimas provas oraes e escriptas ;
2°, provas especiaes sobre as cadeiras e que serão:
1a, defesa de these ;
2% prova escripla;
3a, prova pratica;
4a, prova oral.
VI. Poderá o Presidente da Republica, opportunamente :
i", crear uma Maternidade em condições de se prestar ao
exercício da clinica obstetrica da Faculdade de Medicina;
2°, desaggregar da Faculdade de Medicina os cursos
de pharmacia e de odontologia, que constituirão institutos
de ensino independentes.
VII. Os cursos da Escola Polytechnica, destinados a
preparar proflssionaes nos diversos ramos de engenharia,
deverão ser feitos de modo a dar aos alumnos, de par com
a instrução theorica necessária, o maior desenvolvimento ao estudo pratico das matérias leccionadas. Estarão
a cargo de 34 professoras, um para cada uma das 25 primeiras disciplinas e nove para as aulas de trabalhos graphicos.
DISCIPLINAS
— geometria analytica; calculo differencial e integral;
— topographia ; legislação de terras ;
— physica : physica mollecular, calor, óptica e electricidade applicadas á engenharia; meteorologia ;
— calculo das variações e mecânica racional;
— geometria descriptiva e suas applicações;
— chimica inorgânica descriptiva e analytica;
— trigonometria espherica; astronomia theorica e
pratica; geodesia;

a
o
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— mecânica applicada: cinematica e dynamica
applicadas; theoria da resistência dos materiaes ; grapho estática;
— mineralogia systematica, geologia e paleontologia ;
— estudo dos materiaes de construcção e determinação experimental de sua resistência; estabilidade das construcções ; technologia das profissões elementares e do constructor mecânico ;
— hydraulica: liquidos e gazes; abastecimento de
água; esgotos;
— estradas de ferro e de rodagem; pontes e
viaductos;
— economia politica e finanças;
— architectura; hygiene dos edifícios; saneamento
das cidades;
— machinas motrizes e operatrizes, precedido seu
estudo do dos motores e industrias mecânicas
correspondentes;
,
— navegação interior; portos de mar; pharóes;
— direito administrativo, contabilidade e estatística
e suas applicações á engenharia ;
— docimasia e metallurgia;
— chimica orgânica descriptiva e analytica;
— physica industrial: calor e suas applicações
industriaes; electrometallurgia;
— chimica industrial;
— theoria geral da electrotechnica ; medidas electricas e magnéticas;
— applicações industriaes da electrotechnica.
— botânica systematica;
— zoologia sistemática.
O estudo das duas ultimas cadeiras será facultativo
para os engenheiros.

§ 1°. As aulas de trabalhos graphicos comprehenderSo
os seguintes assumptos, convenientemente distribuídos
pelos nove professores :
Desenho topographico, trabalhos graphicos de topogra.
phia; desenho de sombras e construcções relativas; desenho
de mecanismos; desenho de cartas geodesicas; trabalhos
graphicos relativo*s á technologia do constructor mecânico;
ditos relativos a estradas de ferro e seu material, bem como
a pontes e viaductos; desenho de construcções hydraulicas ;
desenho de projectos de architectura, de machinas, de
electrotechnica applicada e desenho organographico.
§ 2°. As nove primeiras cadeiras, como os cursos de
desenho que lhes dizem respeito, constituirão o curso « Fundamental», commum a todos os alumnos, e constante de
três annos de estudos; as dezeseis outras, convenientemente grupadas, formarão quatro cursos especiaes, cada um
com dous annos. (Na hypothese de serem separados da
Escola os cursos de engenharia agronômica e de minas.)
§ 3°. Os alumnos que terminarem o curso fundamental
terão direito ao titulo e diploma de «Engenheiro geographo».
§ 4°. Os cursos especiaes serão os seguintes:
I, curso de engenheiros civis;
II, curso de engenheiros industriaes;
III, curso de engenheiros mecânicos;
IV, curso de engenheiros electricistas.
§ 5°. As 25 cadeiras formarão nove secções, nenhuma
das quaes terá mais -de três cadeiras; cada uma das cadeiras será regida por um professor, e cada secção terá
um substituto.
§ 6°. Aos professores cabe o desenvolvimento dos programmas das differentes disciplinas; aos substitutos, substituir aquelles em seus impedimentos e fazer cursos
complemeníares.
§ 7°. Os professores e substitutos de cadeiras que têm
laboratórios ou gabinetes serão auxiliados nas aulas por
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assistentes e preparadores ou por conservadores, conforme
as necessidades do ensino.
Os assistentes serão em numero de dez, com a tarefa de
auxiliar os docentes nas aulas praticas e na organização
dos projectos, quando as cadeiras os comportarem.
§ 8°. Terão assistentes as seguintes cadeiras :
— chimica inorgânica descriptiVa e analytica;
— estudo dos materiaes de construcção e determinação experimental de sua resistência;
estabilidade das construcções; technologia das
profissões elementares e do constructor mecânico ;
— hydraulica : líquidos e gazes ; abastecimento
d'agua; esgotos;
—- estradas de ferro e de rodagem;
— machinas motrizes e operatrizes ;
— chimica orgânica e chimica industrial;
— theoria geral da electrotechnica; medidas electricas;
— applicações industriaes da electrotechnica;
— physica industrial: calor e suas aplicações industriaes; electrometallurgia;
— physica : physica mollecular, calor, óptica e ele. ctricidade applicadas á engenharia.
Terão preparador os seguintes quinze gabinetes e laboratórios:
— physica mollecular, calor, óptica, e electricidade
applicadas á engenharia; metereologia ;
— topographia;
— chimica inorgânica;
— astronomia o geodesia;
— mineralogia e geologia;
— docimasia e metallurgia;
— chimica orgânica;
— physica industrial;

.
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— chimica industrial;
— machinas;
— mecânica applicada; resistência dos materiaes:
hydraulica, estradas, portos de mar e architectura;
— theoria geral da electrotechnica; medidas electricas, e magnéticas;
— applicações industriaes da electrotechnica;
— botânica;
— zoologia.
Os professores de trabalhos graphicos terão seus gabinetes a cargo de três conservadores.
§ 9°. Preenchido por contracto, crear-se-ha o cargo de
mecânico da Escola, ao qual caberá a tarefa de auxiliar as
aulas praticas de electrotechnica applicada, e de concertar
os apparelhos pertencentes á Escola, desde que a officina
a seu cargo o comporte.
§ 10. Poderão os gabinetes e laboratórios, de accordo
com o orçamento, admittir auxiliares.
§ 11. Os docentes, «s assistentes e os preparadores
deverão ser diplomados por cursos onde sejam ensinadas as
disciplinas de cujo desenvolvimento desejam se incumbir,
sendo os cargos de substitutos e de professores de trabalhos
graphicos preenchidos por concurso, de accordo com o estatuído nas disposições geraes da presente lei (art 5°, I, II e III).
§ 12. Os funccionarios que forem postos em disponibilidade em conseqüência das disposições supra, conservarão
as vantagens de que actuaimente gozam.
VIU . Poderá o Presidente da Republica estabelecer a
instituição da livre docência, de modo a permittir cursos
livres no recinto dos estabelecimentos por proflssionaes que
tiverem diploma conferido pelos mesmos estabelecimentos
ou outros equiparados, nacionaes ou estrangeiros:
a) para esses cursos não serão franqueados os laboratórios, os gabinetes e as clinicas;
7800
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6) os pretendentes a cursos livres deverão dirigir ao
respectivo director, na sessão de abertura dos trabalhos
escolares, una requerimento acompanhado do diploma, ou
da sua publica fôrma, folha corrida e o programma que se
propõe seguir. Estes documentos serSo sujeitos á apreciação da Congregação, que votará em escrutínio secreto sobre

norar.ios do Conselho os presidentes das commissões de
instrueção publica do Senado e da Câmara,
§ 1°. Os membros effectivos do Conselho, exceptuados o
Ministro do Interior e o delegado fiscal de ensino no Districto Federal, gozarão das vantagens estabelecidas nos regulamentos, ficando considerados emcommisão, emquanto
servirem, os professores que tiverem assento no Conselho.
§ 2°. Os directores dos institutos federaes de ensino
accumularão as funcções do seu cargo e as de membro
do Conselho, não lhes sendo extensiva a prohibição de ahi
servirem por mais de um biennio.
§ 3°. O Conselho terá as seguintes attribuições: 1°, propor
o que for conveniente, sobre exames e sua fiscalização,
administração e disciplina escolares ; 2°, interpor parecer
sobre propostas das congregações para as nomeações de
docentes; 3°, dizer sobre os recursos1 interpostos das decisões das congregações, especialmente quando comminarefri penas disciplinares, bem como sobre quaesquer
propostas feitas por estas corporações ; 4°, informar sobre
a creação de novos institutos, e creação, desdobramento
e suppressão de cadeiras; 5°, informar sobre pedidos de
subvenção para escolas; 6°, emittir parecer sobre regulamentos concernentes ás instituições de ensino; 7°, informar sobre a suspensão de um ou mais cursos ou mesmo
a de todos de qualquer estabelecimento; 8°, dar parecer
sobre qualquer assumpto relativo á instrueção, sempre que
lhe for requisitado pelo Governo.
§4°. O Conselho deverá reunir-se duas vezes por mez
e extraordinariamente sempre que for convocado pelo ministro.
§ 5°. O expediente administra tivo do Conselho incumbirá
a um secretario, que terá para auxilial-o o pessoal preciso,
segundo as exigências do serviço, ficando para ; esse fim
o Governo autorizado a restabelecer a Directoria Geral de
Instrucção Publica do Ministerlo"do Interior,

,

a petição;
c) no caso de ser attendido o candidato, o director
designará a sala em que deve ser feito o curso, marcandolhe o respectivo horário;
d) as concessões para os cursos livres não deverão
exceder de um anuo, podendo, entretanto, ser renovadas
se assim convier ao ensino, e não constituirão regalia
offlcial;
e) as despezas, quer de pessoal, quer de material necessário aos cursos livres, realizados nas escolas, correrão
por conta de quem os mantiver;
f) os docentes livres só poderão leccionar as matérias
para as quaes obtiverem a livre docência.
conse
de
Art. 4°. I. Poderó o Presidente da Republica crear um
Do nstracção,
conselho de
da Conselho de Instrucção de que será presidente o Ministro
scalização c <j0 interior e que se comporá dos seguintes membros : os
los institutos (ürectores dos estabelecimentos federaes civis de ensino,
com sede na Capital Federal, um professor biennalmente
escolhido pela respectiva congregação de cada uma das
seguintes instituições de ensino — Faculdades de Medicina
da Bahia e do Rio de Janeiro, Faculdades de Direito de São
Paulo e do Recife, Escola Polytechnica do Rio de Janeiro, um
professor do Externato Nacional Pedro II, um professor
i
do Internato Nacional Bernardo de Vasconcellos, não po1
dendo os que servirem em um biennio ser eleitos para
o biennio seguinte; um director de instituto de ensino
secundário e um director de ensino superior equiparados,
um delegado fiscal de ensino no Districto Federal, nomeados estes três últimos pelp Governo. São membros ho-
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II, Poderá o Presidente da Republica organizar o serviço systematico da fiscalização do ensino, por m'eio de
delegados fiscaes, cujas attribuições serão: visitar os estabelecimentos de ensino equiparados, consignando em livro
especial as impressões recebidas, as medidas qne aconselharem, o gran de freqüência media obsee-vado, tudo mais
que interessar possa ao desenvolvimento do ensino, a
organização da estatística e legislação escolares, enviando
trimestralmente ao Conselho de Instrucção um relatório
minucioso em que dêem conta da inspecção realizada,
numero de visitas, alterações aconselhadas, aproveitamento dos alnmnos e frequencia escolares.
§ 1°. Os delegados fiscaes serão distribuídos pelas circumscripções em que para esse effeito for dividido o território da Republica, conservados emquanto bem servirem
e biennalmente revezados.
§ 2°. Os bacharéis em sciencias e lettras terão preferencia para os cargos de delegados fiscaes nos institutos
de ensino secundário.
III. Poderá o Presidente da Republica conceder, ouvido o
Conselho de Instrucção, aos estabelecimentos de ensino superior e secundário, crèados e mantidos pelos Estados, pelo
Districto Federal, por particulares ou por associações civis,
as prerogativas dos estabelecimentos federaes congêneres.
§ 1°. Para que esses institutos possam ser reconhecidos
e gozar de taes privilégios deverão satisfazer as seguintes
condições
a) ter: funccionado regularmente por mais de sete
annos consecutivos, sob a inspecção dos respectivos delegados fiscaes, observando sempre as disposições e regulamentos do instituto federal congênere:
b) funccionar em edificio conveniente, e possuir mobiliário escolar de accordo com as exigências pedagógicas,
laboratórios e gabinetes completos para o ensino pratico
das sciencias;

'
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c) possuir, quanto aos institutos particulares, um patrimônio de 50:000$, pelo menos, representado por apólices da divida publica federal ou por algum bem de raiz.
t§ 2°. Os institutos fundados pelos Estados, pelo Districto
sderal, por particulares ou por associações civis, se quizerem obter a equiparação aos institutos federaes, declararão a sua denominação e sede, instruindo o pedido com
um exemplar da folha official em que houver sido publicado, por extenso, o respectivo regulamento.
§3°. Concedida a equiparação, depois do competente
exame feito por pessoa nomeada pelo Governo, verificado
que foram preenchidas todas as exigências substanciaes e
regulamentares para obtenção da equiparação solicitada,
esses institutos ficarão submettidos á fiscalização permanente do Governo Federal, que, nos casos de grave infracção regulamentar, ouvido o Conselho de Instrucção,
lhes poderá suspender ou retirar as prerogativas.
§ -4°. Só será mantida a equiparação dos institutos que
se adaptarem ás prescripções desta lei e do respectivo
regulamento, no prazo*que ahi lhes for marcado.
§ 5°. E' vedado ao Governo, mesmo em relação aos institutos já equiparados, tornar as suas regalias extensivas
a quaesquer filiaes ou succursnes.
Art. 5°. As primeiras nomeações, para o provimento Dispo:-;: ;ocs
das cadeiras creadas em virtude de autorização conferida racs por esta lei, serão feitas mediante concurso.
I. O provimento dos lugares de substituto dos estabelecimentos de ensino secundário e superior se fará por concurso, salvo o caso de haver dentre os pretendentes algum
que tenha publicado obras, as quaes, sujeitas ao exame da
Congregação, sejam por dois terços da totalidade dos respectivos marnbros julgadas como reveladoras de sufficiente
preparo theorico e pratico em todas as matérias da secção.
Se houver rnais de um pretendente nas mesmas condições,
a Congregação os classificará por ordem de merecimento.
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As provas de concurso serão :
1a, defesa de these;
2a, prova escripta;
3a, prova pratica;
4a, prova oral.
II. Os substitutos serão providos, independentemente
de concurso, nas vagas dos professores das secções a que
pertencerem, e bem assim preencherão as cadeiras creadas
por desdobramento de outras pertencentes ás respectivas
secções
III Em caso de licença do professor ou de vaga de cadeira, será chamado pelo director o substituto da respectiva secção. Quando não haja substituto da secção, ou este
esteja impedido, o director convidará, por ordem de preferencia, outro professor, um preparador ou assistente da
mesma secção, e por ultimo proporá ao governo docentes
livres para regerem a cadeira ou tomarem parte nas commissões examinadoras.
IV. Como condição indispensável para a vitaliciedade
dos docentes, exigir-se-ha a demonstração da capacidade e
dedicação ao magistério, apuradas mediante parecer da
Congregação e do Conselho de Instrucção, após um estagio
de dez annos.
V. Como prêmio de serviços e sem dependência da
condição de invalides, os docentes, que por mais de 2õ annos
se distinguirem no exercício do magistério, terão direito a
ser postos em disponibilidade com 'todos os seus vencimentos.
VI. Os docentes cujas cadeiras forem supprimidas
ficarão em disponibilidade, com direito ás regalias inherentes ao seu cargo.
VII. Os actuaes lentes ern disponibilidade somente
poderão ser aproveitados nas cadeiras em que não houver substituto com direito a accesso e para as quaes
/^tiverem competência profissional, apurada mediante pá-
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recer da respectiva Congregação e do Conselho de Instrúcção.
VIII. Os docentes, preparadores e assistentes dos estabelecimentos officiaes não poderão leccionar particularmente, sob qualquer pretexto, matéria alguma dos respectivos cursos.
IX. A's Congregações cabem as prerogativas e incumbem os deveres que decorrerem de artigos desta lei
e mais os que forem definidos em regulamento especial.
X. Serão creados laboratórios, officinas e museus privativos do curso official do estabelecimento, em que, desde o
inicio das carreiras escolares, seja ministrado o ensino
pratico, podendo ser removidas para outro ponto as escolas cujos edifícios não comportarem o desenvolvimento
necessário para tal effeito.
XI. Os exames serão feitos por matéria, respeitadas
as series, e comprehenderão o programma integral das disciplinas estudadas.
XII. Só haverá uma época de exames em cada anno
lectivo.
XIII. Poderá o Presidente da Republica promover,
mediante bases de antemão suggeridas aos Governos e legislaturas dos Estados, accordo ou ajuste entre elles, com
o fim de systematizar ou organizar o ensino publico desde
o grau primário até o superior, em conformidade com
os arts. 48, n. 16, e 65, 1°, da Constituição, bem como expedir os regulamentos e abrir os créditos necessários para
execução desta lei.
Art. 6.° Revt»gam-se as disposições em contrario.
*
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