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TÍTULO I

Jas F'í.naL'í dade s

Ar t • .lº " .A Ese'ola Superior de Educa ça o 1
i'Úlica do Estado do lt í.o

Cr::ande do Sul, aut or í.z ád.a a f unc í.onar p el o Govêrno Fede r-aL, Decreto
m.ne r o 7 2lS) de 27 de junho de 1 941 e reconhecido ne Lo Decreto nº -"
::"'5582, de 16 de ma í : c,e 1 9L!.4~ tem p or f'Lna l Ldade s .

a) F::rmar e ape r f e íç oar pessoa1 técnico em Educ a çao F{sica e Des
• T> ~os e

__ ••••_ J I

o) DifLgdir conhecimentos e realizar pesquisas relativas 'à sua e~
~ecia:izaç;ao"

.hl't.2º - A Escola S1.l.perior de Educa çao Flsica se ar t í c-ú.ar á com~ "-::::..::',dealais instit1.üçoes cong oncr e s e com outras d~ ensino sL)eriorJno,
=.is e 4:' ex ter i or 1 para dar ~e ,receber co'l.aboraça o C'( Lt ura L e c í en tí

~':"C2. nccc s sar í c s.a conae c c.s sa o de seus fins"

TÍ'llLO 11
Dà 0rganiza~~o Did~tica
CaiJ{ t.u.l.o I -' Dos Cursos

.::..~ _)ç -, A Escola -trar~ os segLintes cursos:
']e Forrnaçao '

de liperfeiçoamento:
_ .•.• • rv

~e =.,,, ',',C:, ..,..zaçao:
_. ;o.~'= ,..:...:;:~ensao:

,2 FOS~-g-li.8.d1...,.acão'
\ .._~ . .••.

r cs , de carater~"-l'egional, cujos objetivos interessem somen
- ~écü~iaridade~ lccais~

~ - 1\

~ .. Sa. 'S segt.Lrrt.e s "'>S Cursos a que ,se refere este ar t t go:

_.- $..

açao r
.~J ;

l.:.ql"..ca"ao}lsica:
..?is3..ca. Ln i'ant í.L:

'-, ~pOI' t í.va '
..c l i.ca-ta 8. 'Edl.ca~ão f'í'sica e aos Desior tos ,

•• ~ '.A..' ~r



fls" 2
Ar t ~ 5º ....C:

p,cofessCires :ie
C~12r s O- §-:.,.}18:(:t 0.-:: c"1 e
EdLcaçao Fidica', - ,

Edu.:;açãc Plsic&. tem por fim formar

a: Dot.and ovo s de '::!cni18c.:Ür,2::lGOS da s dii'ci'entes torma s de i;'cabalhof~s]_co)

'IU';' tr.JJ'~Y1!:;nlu"i(~·~os("-41,3.7":-"-' Q'jc-. exer ccr , or canlo,,-::.L""d-j-l~ip'l'r o j-,oo:>balho
"- - •• -'-"- -. 10- •••••••• - ~ "-' ......, '-' '--' 4. ,.-'.,.L. •••.•• ;,,; .J,.. C) . -.- u ......•. 1 -'- _., o v ... r..t. _

f{Sico aDlicivel a qualquer catego~i~ de individuos normais e,em co
laboraçãô com o méd_lco espec~aliza~c,,~9romover a ade,ql:ação,~ dos que
se afastarem da norm21idade as COlldiçoes bio-psicologicas dos nor _mais; .

c) tOl'na:'~do··Gs aptos pa. ("1 compre ender ó si g'nificado total de Edu
I"V p . )_ '" ••._

ca.iac l:JõisicéLQ e sua im1,ortancia na f'orrnac ao intefiral do homen br a s í-- ;.1........ ~ b ,_

~e1ro"

Art. 6º 0·0 Curso de Educacão F{sica Infantil tem por fim prena-.'\ •..~ ~ -nu professores de Educaçao 11'1sJ.ca:

a) dotando-os dos conhecimentos das diversas formas de trabalho
f{sü~o aplicável à inráncia ~

·b) tornando-os caPêzes de ex~cutar~ organizar~ dirigir ~sse tra-
baLho e~.em cola bcr a çao com o medico e ~ipeci?-lizado 7 :)2romoveroa ade-;
quaçao dos que se afastarem da normalidade as condiçoasbio-pSicolQgicas dos normais,

Art o 7º - O Cur s o de Técnica De sp or tj, va tem por. fim formar téc-
nlCOS em DesPQrtos~

a) tornando-os ~~:~Jto~para exe cr.tar , organizar? digigir os despor.
~os de sua especialidade e promover o preparo individual e coletivo
ios atletas que a eles se dediquem~

b) capacitando-os a comp-rêender o verdadeiro valor educacional"'os Desportos.,

Art ,,. 8º - O Cur so de Medici:t}a Ap l Lcada à Educa çar, FíSica e aos
nesportos tem por fim formar medicos especiali~ados:

a) tornando-os conhecGdo~es das modificações somato-ps{quicas r~
-a.:::io!1adas c om o trabalho físico; e

- ) competel}tes para preSCreVGl; em colaboração com os dirigente.s? "L!'abalho fisico;t atividades ludicaS:5 gimnicas e desportivas de ª'
co.rdo com as aptidoes indi v.í.duaí s ,

9º - O Clü~SOde Massag~m te~ por fim preparar profissionais
de, cumprir [1S pr e ser-I çoe s medicas rela ti va s a massagem ter§.~
e a massagem desportivao

- ~r~~ IOQ - Os Curso~ de Aperfeiçpamento_serão destinados ~ r~vi-
-::.0 de ('ol1hecimen tos .Ja adquiridos'.

out r os Cursos de especializaçao? de acordo com o plano" ..
_..3 c.!'ograrnas elaborados pelo Conselho Tecn·:_coo-·/\.dministrati vo e a--:v:;,d-::;s pela C~ngregaçãoc

~--"->:;. !lº - O~ Curs os de Especialização serão destinados a minis-
LfJ.eCímentos apr of'undad os dos diferentes ramos de estudos mí -:

-::-~dos nos Cursos' de Forma çâo , ele acôrdo com o plan-o e os progr.§:.
elatorados pelo C, ToA, e apr ovados pe l.a Congregaçao ~

'" - 'I"v- Os Cursos _de &",tens8,O serao desti.nA.dos a difusao de as
'os cu+s os o ue 'r,",,)S"""": f"~L:>'p a.0'" i-I'~'rà-~e"<"seger a l,~ •. ~ - >-.; -: - '!" \..00J. ... ~ç__ t_~ __ •.•.•• Je;_ ..:)~ '.

Os Cl)_rs,-:~s de:; I"Jost-gI2d.t.:élçao, destinados aos diplomados
e Fo~~a~~G~ ter~~ pü~ f1m especial o aprimoramen~o de

0:;.lS-:i t.uir en. () cur r.t cuí.o daqueles cursos ~ de acordo can
-cg,:,a:r;c elat\0rar~os Dela Ccnsélho Técnlco·Admi:,.lj t r'a t í.voc_ L- C,~-~_~T'c. c...~ .~~. r-



fis. 3
" . I'Capltulo II - Dos Curriculos

• I r ..,. ............, •• , p. .t~ •
..... Ar:t" lL~~,., O ~;U1'SO ;Juperlor de Educ aç ao FlsJ.ca

d ~" .:Pr 1,.. r d ,. '1 U •çao e ~ anos, com 000 ~illras e aULas an a15, no
ensino das seguintes cadeiras\

lº
l~
2<
3i!
4.,5,
6.
7"
8",
9-

10••
. 11:

1"2..
• 3..

4r.
5"6.,
7,
8~
9,·

10..

,
t~r:a a dura-
minimo, para

q.Hüg

Anat.onu o E!.._~in2:J2
F· C!-1 ~-I - ,..! ......• /\r ~I.; : r.10~~~ugLQ h~~.:.~a~a;

Soc o r-r-o s de Ur ge nc z.a . .
Ivletoq.o~og·:a da E(h[:~,ét-]âq F:{sica e dos Desportos.
Histor!a da Educaçao Fisica e dos Desportos.
Educ aç ao F:is~..c a Geralo ;F

Despor tos ÁQLlaticos e Naut í.cos ,
De spo rt.os Terres t res 1mb. viduais •
Desportos Terre~tres Coletivos.
Les~ortos d~ ;~aque e Defesa.
Gj.nastica Rlt6.J.C':L,

,2º ano~
1" Hí.g í.ene Ap.l.Lc ad a •
2~ Cinesiologia Aplicada
3 ~/;t· 1-.-1 " 1··1-l~·'~~ ne ,a !j:,)..t..og1B. .I~,J_.J_'_ aud. e4. Organizaç~o d; Educaç~o
5 .• Metodologia da ~ducaçao
6" Psicologia ,ApJic ad a ,

Eduo aç ao F':LslcaGeral. .
Desportcs Aqr1.8.ticos e Náut í.cos .
Des por t os TeJ:Testres Individuais o

Desp~rtos Terrestres Coletivos.
Desportos Qg Ataque e Defesa.
Ginástica Ritm~cae

F{sica e dos Desportos.
Fisica e dos Desportos.

7

8"
9"10"

11:-
12,
3º ano~

Fisi~t6rapj.a Ap~icada
Ps í.c o Log ta Ap:::'icada"
u..: _·~t.!· '. :;~n~d'.LJ.J.OJ.J.v r i a ."p.;.-,-~a. ia, ,
i',.le-~odolog~.Lada Educacão Física e dos Des por tos ,
EdU!" a <10 li'í c; -\ r- t: ;~·e1'ai -..J ~ ~.. ••• ~_.... ,- •...:. ..•...•.. .,;. _ _.!J i'

Desco rtos i\au;o:.tJ.':ose Naut í.cos o .

D-> :~"'1'"--, 'f1,.:-,..,' p~ '.,~ T d' í.duseS)U.cV0 ~~~r~~~~es ~n 1V1 alS~
Desportos Terrestres Coletivos.
Desportos â~ At aque e Defesa ~
Ginastica Ritmica.

.~•., ,;J

Ar t , 15Q ',- C (;8.r30de Educ o ç ao Física
ç~o de l ano) ou 680 horas de aula, para
disciplinas~

1:
2.-
3..
450
6c70
8.
9.,

-0-"
.•.•......L •••

12•.

,
1nfantiltera a- dura -
o ensino das seguintes

iL'1atoL"l:LaHm1l2,[:él,
~.:t',s í o I -g í. - \V\·l"' .• :orl..,.i....L ...!.. ..L~ ~ c.t --..i..1.J ..J...._ ::t •.{.u. ,"

HigJ.e118Ap lLc ad a <.

CinesiGlogia Aplicada.
Fisloterap.ia ApLí.c ada.
Psicologia Apllcadaa

Biome trLa <~plic0d a.
Qf' . ''''~'? "'t r C d TT·~ ~ \'""-~ .'-,~C V.L .!. 0.0 O l ~ gC<.J,C lCl U .,

••••'" J.H0tod.o~Log:L8óa Ed uc açáo F'Ls í.c a e dos .Despor tos ,
Hist~ria e ,Org~niz$ç~o da Educaç~o F{~ica e dos
Edu(;aça.o F'i.s Lc a Geral" >

Despoitos A~u~ticos e U~uticos,
Desportos.



-",--..~ -.. -- .•..~~ ,.... -... ~ .~. --~

•

1-:1;..•...__' I,·

lÜ"
15"
16,.

f1s" 4
Desportos
DesportDS
Desportos,
Ginastica

Te:c:r'e s t>~~8;::: Lnd i ví.d ua i s o

Terrestrés Co1etivo~.
d~ Ataque 8 Defesa~
~{it~m1CEt u

, "Ar-t. 16Q " í)' ens i no da Fisioterapia Aplicada limitar~se-a ao
da Ginástica de C{)T"~5~~~n 8 d~ Soc or-ros de Urp·ência bem como de

4' '.. _ _ •• ..:;. -Ir .., Q oBJ.ometrla l-ipLl,C2.CW. 11:,-3a1'aonu.n.i st.r ar-ccnhec íment.os gerais) o de
Psi201pgia Ap.l Lc ada assí.m como o de Cine.t>iologtaAplicada') tr'1_
tarao unicamente ~e problemas relativos a criança e o de Risto _
ria ~ Organizaç~o'da Educaç~o Física e dos Des~ortos ter~ em viAta somente9 os desportos considerados no Curso.

Art. 17º ~ O Curso de T~cnica ~esportiva ter~ a duraç~o deum ano) ou :-J()O heras eJ.:3 ..uLa , no mí.n í.mo , para o ensino das se-guintes d í scap.l.Lnas ~

l~ Cineslologia Aplicada.
2G Fisiologia Aplicada~ ,
3" Psicologia Ap La cada ,
4.< Metodologia dos Dé';lportos"
5. Hist~ria e Orgariizaç~o da Educaç~o Física e dos Despor _,tosp .
6~ Desportos deespe~i~lizaç~o.

Ar~ft l8º - b Curso de Massagem te~~ a duraç~o de um ano, ou
um periodo de 350 horas de aula9 no,minimo, para o ensino das s~guintes disciplinas~

10 Anatomia HUIT.&nae<
2 Pisiologia Aplicadar
3n Higiene ApliGada~
4.~ J:i'isioterapiàApliçadao A

Trauma.toL)[d-aDe sport Lva e Socorros de Ur genc í a ,Educac~o Fislca Geral....• ,~ trDespórtos Aquati80s e Nauticos,
Desportos Te3:l'estresIndividuais.
Desportos Ter3:2stres ColetivosoDesportos de..Ataque e Defesa" ., ,Ginastica Ritmica~

5.60
7.
8"9·

10c
11"
§ ~nico'~ N6 Ensino da Ed~caç~o J:i'{sicae dos Desportos9 os

,. rv /' ,..,..traba~hos praticas e as Lí.çoe s teoricas deverao ter em vista o
exercicio profiss::on.~ldo m3.ssagista, que deve conhecer o fun _(!ionamento e as reaçoes musculares,

" -,'Art, 19º - O qurso de Medicina Aplicada a EduqaçaoFisica e
2.0S Desportos ter~ a dUI'2,;aode um ano , 0\1 um periodo de 350 ho-
_as de aula, no minimo; para o ensino das seguintes disciplinas:

1. Higie~e Aplicada.
~ ('!~l l'I e ~4 0-; .-.':~,,-~.r::'c il Y) -r ~ tf"') ada

J"'/-'t ...,~J..J, .» s: :J6_Lr:L ,LÃl•.is :». .•..•• c. Ç~·I

3.. F'Lsi o.l.8gj_c. .i:.);<J ..~Lcada i .4. Fisioterapia Aplicada .
..--5 Ps i c 01 ()gJ..2 j\ !)J.,~~.cad ;~~r."
~, Bi _·v . +._~. n . Jj J -, .~ ,--A,=i ~

~ - -'.~ (ATle ,~.'.1.c, .,.r J••v':'" u ct ._

q- ~stabologia Ap:i~ada.
~l-~~~2. ~c~:::?gt~.~p;~~~~'~~;~a.r.1i.,' r'~ ,~ , '"se ,,~--,;o--·""6.J,a '-'-,~, '-'(.l~,v,.::t~;>c.~J J:I.~s ica <~ _ o os JJesportos"
",;'r''';ó~'-i'~ e :·!c~p'8.niza~qr, da Educa ça o FíSica e dos--~-~ l .~-_!. .....~_,~-)._.•....•.•... _ •..sc~ ...- .--.LJ .....•.• _ _ Despor -::os,

•.•. k~dccaçao Fis~ca GeraJ.c
--~-~-nJ.. . .-..C! IJr·"';-t-";"·~0 . 1\T"':?~+'"
t'~'-.h V",~ "·.Ul.1.c~v,.:..c••S e llü"J.vJ.CO$, ..

... :'-'+-'-"-1 rr~"""r.o t'1'~ c; -e- r1 ~ l" a' ~pO.·_ "_0 __"',~.cçS ·.. e~) -Lnv.lV au l:::,,>,

,.
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'15. Desportos d~ Ataque e D8fesa~16 G~ir~~+]·00~Jt·M'0~":' • ..I •• ~lÇi< ~ v _ '..•(...{, J.•... .L ..•.:.1.,,_,•..•. , ( ..~. :J

? § lº - Nas auJ.as de Educaç~o F{sica Geral e dos Desportos, a
pratica e a teoria devem ser ensinadas com o fim de apura~~ no
médico~; os conhecimentos re La tivos ao runc í.onament,o e "as ::,"éações
f í sí.o.Log í.ca s do or garrlsmc, submet.ldo 3.0S exe:ccicios f í sí.c os o

§ 2~ ~.,A promoçãg nas cade í ras numer-es 11?· 12 ~ 13 ~ lL} é 15,
far-S8-a pela apuraç~o da freqü~ncia minima exigida em 6ada·dis-
ciplina"

,., .,,2' t: --I "'-I"!"(.."a1J·.L .u.i.o 1.. .J..
.. Das Cadeiras

ArtQ 20º - As disciplinas lecionadas na Escola Superior de
Educaç~o F{sica constituem mat~rias'da& seguintes cadeiras:

IIr
111IV
VI

VIr
VIII

IX
X

XIXII
XIIIXIV

XV
XVI

XVI!
XVIII

v

'Fisiologia Aplic&da~
AnE1.tomiaHumana e Higiene ApJ.icaqa.
Cinesiologia Aplicada.
Fisioterapia Aplicada.
Psicologia Aplicádar
Biometria Anlicada.
Metabologia~Aplicada< A
Trauma tologia De spcr t íva e Socorros de Urgencia ,-
Metodologia da Educaç~o Física e dos Desportos.
História e Organizaçao da Educação Flsica e dos Despor-
tos.
Educaç~o'F{sica Geral Masculina"
Educaç~o Físiqa GerRl Feminina~
Desportos Aqu~ticos Masculinos~
Desportos Aquaticos Femininos~
Desportos Terrestres Individuais.
Desportos Terrestres Coletivos.
DesBortos dS Ataque e Defesan
Ginastica rlitmicn.

_Art. 21º - As disciplinas de que t~ata o artigo anterior po-
derno ser lecion~das em um OL mais periodos conforme plano ela -
borado~pel0 Conselho T8cnico Admlnistrativo e aprovado pela Con-
gregaç::1.O.•

Capitulo IV ,Do ano letivo e da epoca das
provas e exames

," .,.Art. 22º - O a~o escoler e dividido em ~ois peri2dos letivo,
o lº, de 1 de março a 30 de junho~ e o 2º de 1 de agosto a 30 de
novembr o ,

Art o 23 º ~ são Pe ri od os de fél~ias e sco.Lares ~ o mês de julho
/'. - .. ) ... .•e o perlodo de 1 de J3.nelrO a lu de feverelro.

_ ~rt. 2~ºu~ Os ~?ncursos de hab~lita~~o e,as prova~ em segun-
ca epoca sc rac re2..LlZaQOS D.2. segun.<tametA.de de feverelro,

Q~"'- '::>C:O .. Li.::; r;r·"\,,··,c: n·::'>-,..,...-"~-i~ ser;~o nr est ada s na se zunda (1Ul'fI.~.•,'.,\~ !~-./~- - .~ •., j..#.,..\ ...• vc.:.•••.' .t)CI._t •....•_'.c~,J'-J; c~, .:c .•..•.. .,,~' .... '-".(,~ ....••b _...J. '1._

ZEll:: de jLG~~'lCl~ ~_1()Y/~:::n1~')-:,~:J::.

=C~l.e. d.e
Ar t _ z.6º Us c,u::.nc:s fj_IFJ.:1_.::: SeTEJ; p}~est~.~dosna pr í.me i.r-a quig

c1eZl?íTl1).~<i .~

'-.,.~."'\..:... '.,.; ~

,~_~~:1ft C,l, (j V' DiJS GC)fl(:LCSOS dE: Habili.tação
2'lº .' ()

I

.•...·o~,.) ..ó1'"'+:\";'.M, 7', "'W"'''''-'''I -r v -'-~'"''l'-''''''' d . l' d'.. c,n.'._uJ1.a.t.I~. a: exame ...v88.1:;!.L.!J,J cL", e ql1a quer os
S-U.peri 0::''' ue Educaca o FJ.sicaQ devera ins tTuir ~'\.1.. ;. ,-os segui~t8s do~UmG~tc3:

_..:I'SrJS da EscoJa
equer í men t o (;0:')1

'\..
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ce r ·J.V.L.'.,.: (1.(:0 .i uace , tJIL o ocumcnr.o or a g.i na.i .

a te s t.ad o de Ld one jdade mor a L ~
'P' .",r·wCC' de i -1PIi 'r~dade c '• ••. J o. . ~ l.. ~•• ,. -. '. ,J ,
a t.e staôo de vac inacac ant í '7é31~"' ~""C" 1"'" pr a zo ·'e(J~l'0\..,0;.:.;· l '..C .__ ,(.:1,'...J G}i .LV ... J..'JJ.._~ 'Ll,~ .•.J.. •••.) •• L ....L bd. ')

atestado de sanidade fisica e mental;
~br-e: , raf'L; .,Cl. .1 . :J..g.L - _\,..í. •• ? #..1

recibo de pagamento da taxa de inscriçao;
} I f ct ('o -v- n .s»i ::)~ <- " 'I '"v-r '1r "7 y I.t+ L ·S!.(..~..L_C_:::; llc ..ilo ..t J ..L J .? .;.. 4<;.

,r
"

VI
VII

VIII
§ f N ~

1 º .~O candí.du t.o pod e r-a c omp.l.e uar a ô ocumerrtu ça o a te a
v~spera da realiza('~o d~ Drimeira-~rova du concurso ~e habilita~v ' "5.J.. 1-' __

çao~
§ 2~ .~Não se'câo acei tos document.os com r a sur a s , emendas ou

dis?ordbnCia~ quqnt o a filiação] nome ou, Ldade , certificados com
as s i na tur a 8 1.Le g.;ve ;--3, .

Art. 48Q - Al.ém dos documentos mencionados no artigo ante -
rior~ sera exigido~

\ ~ pa} para o Curso Superior de Educn çao Ff.s í.ca ~ prova de ter'
menos de 39 anos de idade e certiIicado, ?eillduas vias,
de conclusao do 2º ciclo do curso secundario ou seu equivalente} -....

b) para ° Curso de Educaç~o F{sica Infantil: prov~ de ter
menos de 30 anos de idade e diploma de conc1.usao de Cur-

A ~so de Profe~sora Primaria ou Certificado de Regente do
Ensino Primario, reconhecido pelos Estados ou pelo Dis ~
tri to Fede r-a.L j .

c) para o Curso de Medicina Aplicada ~ Educaç~o F{sica eaos
Desportos: .prova de ter menos de 4Q anos de idade e di -
ploma de Medico9 devidamente registrado?

d) para o Curso de T~cnica Desportiva: prova de ter menos
d~ 40 anos de idade e diploma de Licenciado em Educaçao
Fisica, expedido por escolas oficiais ou equiparadas;

e j par-a os Cursos de Na s sa gern e prova de ter menos de 1.+0", a-
nos de idade e certificado. em duas vias, da conclusaodo
lº ciclo do curso secundário (cur s o gLna s í.a L ou equiva -
lente.

";único - Os cand ída tos que est~jam fora dos limi tes de id§:.
de estabelecid;Js neste artigo poderao inscrever-se condicional-

• #'\J ~ 1\mente i a inscriçao sera con~irmada se for verificada, nos exa -
mes medicos" a capacidad.e fisica dos interessados para ° regime
de atividadé a exercer

Art. 29º ~ O concurso de habilitação constará de:
I

" p . .Pmedico~ de carater eliminatorio, real~zado na e~
q~e verifique: Perfeit&-integridade fisico-men -
peso pr opor c í onaL ao tipo cons t i t.uc í ona.l ;

ExamE)
co1a9
tal e

11 provas inteJ.ectuais, escri.tas e oraisQ.. .
111 provas fisicas.
§ urrí c o .., Os candidatos ap r ovad os no exame médico serão S':"1:i":i,

met í.dos a provas de st.tnndo.s a verificaçõ.o de sua s tend8n~ias "VQ
cacionals~ .

. ,Art~ 30º ~ Os c~ndidatos 20 Curso de Medicina Aplicadél a E-
-. .",i,...., ·7;1.' .:!r:,.-, ,...,...... r~ClC' ,~'lt ,-t "::"'~.''''' .~ •• JYI~'" das "'{ _~ucaçav 1:J.Sl.I,;LC ç aOS '__ '0Jh •... 'J(;~ ser,.:J,"'"c.J.spe~..s.(".Çlosas pT'O lu.S ln·
~electuF!ts" e sc r t ta s e or-a í s , da s nr ova s nr-a t í ca s e dos t.e s t.es.( ,.......L "" .fJ~OC2.CiOIlnis (; os cand idn t cs ao CUTSO de Educaçao Ft sí ca Infantil
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, ficarão isentos das provas intelectuais escr I tas e or-a:'.s .
A.rl~ .~)Jº w A;;, provas r:fsj.cas visam verific.;(1J:' a velocidade ~a

resist~ncia, a f~rça~ ~ coord~naç5o, o r{!mo s a adaptQç~o a0
meio Lí.ou.í oo,' ca bendo a Divisao de Educa ca o Ff.s í ea fixD.l' os e-

p - ~ 1 :. •••

xercicios a ser em realizados e os .índ.íce s mrn.ímos que devem ser
satisfeitos pelos candidatos.

Ar t . 3Sº ... O conC1U'SOde habj.li t?~ção para os candidatos ao
curso de Tecnica Desportiva. cqnstarao ~e provD.S que rove~em a
aptidão do cand í.dcto ind5.spGnsó.vel â p:rá t í.ca 'do de spor t.o QU des
portos escolhidos~

Ar t , 33 º ....O concur so qe na bili tação.paré'..' os ca:g.didQ.tos aos
cursos de Massasem constara de provas praticas e teoricas _ que
reve~em a aptidao do candídD.to para a tarefa ~ que se'propoe e
a pratica da atividade em que se Sspccializara.
, Art. 34º .., Os cand í da "tos que faltarem a qualquer das provas

fj sicas ou intelectucds 9 ou forem surpreendidos em fra.udE:; se-
r"::.odesde logo eliminados r

"Art. 35º.- Sera considerado habilitado o candidato que ob~
t í vqr nas provas intelectuais, nota t.r es (3) ~emcada d l s cí.pLâ na
e media cinco (5) no conjunto e nas provas fisicas nota tres(3)
em cada prova e m6dia cinco (5), no c6njunto •.

•'" '. ~ , - p

Ar~~ 36º -'A media aritmetica, da media da~ provas fjsicaê
€ da media das provas intelectuais, determinara a classiflcaçao
os candidatos r, Em caso de ernpc te ~ levar-se ..á em conta a. voca .~
ão do cand í det o , pela apreciação: de seus antecedentes nas ãti-

-~d:::des de Educação F1sica e os resultados dos testes vocao í o

,"", ~ , ',~.~

--is.
Co.p{ t.ul.o VI Da matricula e da remat~{cula

rt , 37º ~, A m2trfcl~J.a nos di versos Cursos ser~ sempre li
it.ada a capacx dade dí.datí cn do estabeleg.imonto. ~ao podendo..e~

numero ostabeJec.'ido anualmente pelo Conse Lho TCGDico
- ·!"2strativo,.-

.:::..:'t,. 38Q .' A matr.~(cul.a- inicial em qualquer curso SE:Té.t requQ
Diretor j- em f'órmu La apr opr í.ada, desde que o c€;DdiClato ti':.

p~ee~chido as oxig~ncias do concrirso de habilitaçac e apre-
s recibo de ·po.gamento das taxas devidas,_inclusive de s~gu-
cnt.r a ac í derrtc s ~ observada 2. elas sificaçao dos. ha b í I i. tados to

- :l:.1.ico- No caso de o cancUdato n50 solicitar ma t r lcuj.a no
3 E3 ~ue foi aprovado'no concurso de hab~litaç~~devcr~ quan-

-3 o f~ze1', submeter-so a novo e~ame de saude na Escolél~ e pa-
2S ~axas respectivas_

~...r c , 39º ,~DefeLLdo o r equer í.ment.o, será entregue ao aLunc
- c..:1UJ.J. autenticado peje) Di.re +;Ó1'~ com. s810 da Escola Su

S0_w.C2820 • F1.si.Cêl lmDl~GssO~ú)b:ú~;a f otos-r a í í.a do es=~ ~ ~

_Oº l'~-[\c. '"
-' -,~r:3. (;~C

o , • " 1se r a po rru T.ldé~ a mat r í cuLa em mais do um cur.

_ . Som(mt~; pDdepí
~ps~~or de ~ducaçao

. ;. ·t··->l II 1"_" .", c o ::l i" <",~p; ..m.l ,J.~.cL ... ::L. ...,e ') s: .•as QOIn_._ ,; 0,~ ... -'-os
,,-{ -.. " r.~ r cr.nd ~ i:::Jt qU. ol'~!::)l\..oc.~ O '.•C __,J.c.,_. O .eo

:::.-':0 co.is í.der ado 8El condiçõG~ de pcrre i ta J.ntegri-
fisicél7 verificada em exame m6dtco, realizado na ·Es
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b·, .. "~ ~ -... I>- apresentar:'eert)_daO de apr-cvaça o nas QJ sc í.p l.Lna s dE- se.·"
rie anterior: üdmitindo'-~,e a depend;:;ncla ate em duas dis
c í.p lí.nas , poderido ser' ..praticas ou te cr a ce s ; " -

c) pagar as taxas devidas, inclusive a de seguro cóntra aci .
dentes~

d) fO~ilecer duas fotografias de 3 x 4 centímetro.
• p p, Arte 42º - Sere.permitida a matricula_condicional, em uma

se r í e , quando o aluno .,depender de apr ovaça o ape:Qas em uma '.ou
duas dicciplinas da serie anterior,. desde que nao se trate das
cadei~as XI a XVIII~ J

Ar t , 43 º ' ...Não SeI'é:.1apr ovado., na se r í e em que estiver ma tri
culado. condici9.nalmentG~ o aluno' que não tiver .sido antes3 aprQ
vado na dependencia;

Artu 44º - Aberta ~ matrícula, a Se~retaria lavrar~, n6~me~mo dia, o respectivo té"l1ffiOno livro competente, e r egí st.r-ar-a: o
nome d2s alunos admi t í.d'cs , bem, como a sua data de,nascimento ;>

filiaçao~ naturalidade e estado civil, obedecendo as seguintes
prescrições:

L. Os nomes ser~oAregistrados seg~idamente, sem linhas em
branco de permeio;

. t '. 1<. ,O regIstro de matrlcula sera feIto de acordo CDm o nume
TO de pr ocesso que encerrar o requerimento da'ma tricu~_ã;
No dia fixado pata o encerramento das matrículasq o se-

I'; , • ~cre~ario, em seguida ao ultimo nome ~egistradoJ lavrara
o termo de encerramento, que a'ss í.nar a juntamente com o
Diretor da Escolao

2.•

3~

, I' _

A matricula podera ser feita por procuraçaoArt" 45º
c t.r í cu Lado •

Art. 46º -. O aLuno .que se servir de documentos falsos 9 terá
~~ a s~a matr{cula~ bem comq todos os atos que a ela se segui

- c,:l; aquele que 9 por meios ilici tos ~ a pretender ou obtiV8r I a-." "len da perda da ~mportancia das taxas pagas~ ficara sujeito as
penclidades do Codigo Ponal"

rt. 47º - A rematricula será'concodida ao candidato que a~ ~-'-l!.llCrer,desde que tenha sido valida a primeira matricula
no eSEnço de tempo decorrido_entre esta a o requerimento

::.qu~la,nao tenha havido alteraçqo nas leis'do ~nsino, quanto
co ~'X!le..rode disciplinas. dos cur-rí cu.Los e condiçoes para Q. rp.a-,"-"".(.cp;a-- .......•..•

do

e

~ico - No caso de'ter havido alterações nas leis do en-
/. - .!rematricula nao sera conceÇiida.sem que seja tornado er~

:.;nprimentodelas ,,'
L~8º . Ao aLuno que se remacr Lcu.l.ar ~ PQI' haver sido 110.· •..
ou apr-ovado em t;()dLs as cadeiras de serie em QU.8 se e-
sua matr{cula~anterj.or9 fica assegurado o Cl~.~:'·':::":Lt,c. que

_c·~ere a Legí.s Laçao do ens í.no , no ,momento da r-emat.r-f.cul.a,
cc ·rl t'''"!'<I'.t'\~~·'"S;,;,,,,,. :.".,,,-,",;.,'.!.'. dua .. :f', "i' t"__ »> - •..0 '_ ,-' ..•.J..' ..r . 'o.1:i2ç:' "". -.,,)t,J...r llc;l.S vezes sucess Tafien,ea

5.::: :s:'e nac ser-á conccd í.da nova ma tricula 5 sem que hajam ds.: .
menos G.o:'i.s anos dx intervalo.' atendidas, neste ea,-

do a~t~ 47 deste Regimento.
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"~ "t'~aplu.L0 VIr Das transfer~ncias fls. 9
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0

c)

pei tado O limite máx.í.mo e s t abe Lec í.do :
• ~ e, DArt.. 5J º '''''O cand í.da to à tra:o.si'erÉmciadevera apr-s senb3;[' co-·mo documerrt.og •

I - se provier de outra escola brasileira:
a) guia de transferência devidamente" au terrtí cada ;
b) histór~co da vida escolar~ inclusive do curso secundário;
c) atestado de s9nidade fIsica e mental;
d) atestado de vacinação ál1tivariólicaJ
e) quatro fotografias (3 x 4),
11 - se provier de escolas estrangeiras:.
a) documento que comprove sua matricula no e's t.abeLec Imen't.c

de ónde se transfere;'
b) prov~ de haver completado curso semelhante ao curse se -

cundario brasileiro, respei.tadas as exigencias do ciclo;
.c) certificado da aprováção em exames de Portuguêsj Histq -

ria do Brasi! e Geografia do Brasil, prestados no Cole -
gio Pedro 11 ou em outro estabelecimento de ensino seéundário oficial ~. . --

, I ;

d) historico da vida escolar~ inclusive do curso secundari~
ou do que a êle corresponde, no pais de origem;

e) atestado de idoneidade moral;
f) atestado de sanidade f{sica e mental;.
g) atestado de vacina ant.ã var-í ó'Lt ca, no pr azo rde va l.í.de z ;
h) quatro fotogr~fias (3 x 4).

•••• , • f .uru.co - Todos os ô ocument.os referidos neste artigo, devida
~=nt.e autenticados, serão entregues no "Protocololl da Escola, §..

~~~~ados/de um requerimento de matricula subscrito pelo can-

Cap:Ltulo VIII N Da ma'tric;la do ouvinte
~~t, 522 • Sem_pfejui~o dos candidatos ~ matr:Leula efetiva,a

_~t~rio da Qireçao~ sera permitido, aos que satisfizerem as
~xig-Sr:':,"ciélSdeste Regimento, matricular-se como ouvintes ~ para
f'reqUencia de Th'TIaou mais disciplinas dos cursos.,

~~ico - Os ouvintes ficam isentos do concurso de habilita-
" A'_ra freqüencia e na o terao direi to a prestar provas eu re'~

-iplomas ou certificados ~ devendo no entanto pagar as -1•.2._
as neste Regimento0 '

CapítuLo IX - Dos Programas
~ ~- As aulas.deverao ser dadas rigorosamente" de acor~ ,. -horario, pelo professor catedraticQ~ professor adjunto

sist:ente, de modo que o programa de cadà disciplina seja
'" _12 :""~nã scr-ado na s ua totalidade,

54º ~ Os hO!'8::ri08ser ac or ganfzados pela PireçQo e af'L»-u3.dro de '.Anunc Los " '
, -Os alunos do sexo masculino e feminino so terao "

~ p ,

2.S aulas teoricas~ as aulas praticas e os exerci

....

/
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i'l.s., 10
_ias ser&o ministrado3: tanto quanto passive] ~ sepaYadam6n~e,por
::urmas"

§ ~nico - Enj:;retant(jsempre que houver possi b.l Lidade , °a.sau-
~as teoricasserao tambem ministradas aos alunos do sexo masculi
no e ~@minino, separad~mente~ -

ArtD 56º - Para cada discip~ina haver~ um programa que s~~~
elaborado pelo-professeI' catedratico dela enaarregado e devera
~er a aproyaç~o 4a Congreg~ç~o, devendo aqtes ter sido apresentª
do ao Cons~lho Tecnico Administrativo9 ate o dia 30 de outubro,
para revisao,

§ lº - Quands uma
cursQ, com duraçao ou
renteso

Adisciplina for ministrada em mais de um
finalidade ~iferente, ter~ programas dife-

§ 2º -•. Os programas das várias disciplinas de um mesmo curso?- "" '\serao cogrdenadas d~ tal modo que um nao repita desnecessa:t;iameg,
te a m~teria do outro e formem? no seu conjunto, um todo logico
e harmonicoo .

1\ Ar t , 57º~" As discip1inas comuns .a mais de um curso, e com
identico programa? poderao ser ministradas em comumo

Art. 58º ~ Os programas de Educaç~g F1sica e Desportos desti
nados aos alunos do sexo masculino serao diferentes dos de stí.na»
dos aos alunos do sexo femininoo

,..,,' ..:._, -
~ § lº -- Ficara a cargo da professora catedratica de Educaçao

7~sica Geral Feminina e de suas assistentes~ o ensino da Educa -
ção Física Geral, para todos os alunos d9 sexo feminino.,

§ 2º ~. O ensino dos Desportos para os alunos do sexo feminl-;, .no, ficara a cargo do catedratico das cadeiras e de seus assis -
tentes do sexo feminino~

capitulo X - Da verificação
Art, 59º ~ A verificação do rendimento
a) pelos trabalho~ de estágio;.
b) por duas provas par cí a'ís; "
c) pelo exame finàl~-
Art ,.60º - Os trabalhos de -estágio serão r-ea lí.aados cada

_ . obrigat~riamente, em cada período escolar, segunda orient~
- do professor"

do rendimento escolar
escolar ser a feito: "

~t~ 61º "'-,Todos 03 trabalhos de est2].sio;para verificação'
,:-endimentaescolar 7 receberão do pr of'e ssor uma nota que vari

~_~ de zero (O) a dez (10)"

Das Provas Parciais
6 ~,~~t •• 2º - As provas pa~ciais serao escritaSi pr~ticas ou

• 'oJ '. '\ !~conforme a cUsciplina e versarao sobre a ma ter í a
---=.s-crada,!}omáx ímo , c.tê oito dí.as antes "da data inicial de
2. ::ealizaçao ç,

ar t , b3º ~- Duas condições SEle, necessárias paz-a a prestação
provas r .

~.:édiade'grau de estágió i~ual ou superí.ora cinco (5) q

em caqa ó i.sctplIna , XlO pcr í odc, o ;
Fr-eqüencí a : .sera ex.íg.í.do.,tambem , gue ° numero de faltas
__:.disciplina 9 durante o período nao tenha atí.ns ':~~1 30%
- s aulas"
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Art. 64º ~. As prcvas parciais ser~o realizadas da seguinte m~

~eira: -
a) Para as pr-ovas escritas:
1. Nc q1a e hora designados, perante a comissaSl examinadora,

sera sorteado um pont o 7
~ -"2. Sobre o ponto sort.eadoa comí sseo formularé}, no a t o; va-

rias quo st oes ~em numero nao inferior a tres) de modo que
possa permitir lilllaperfeita .verificação do aproveitamento
dos a Luno s ?

3. Em papel~rubricado pelos memJ(ros da comis~ão. examinadpra ,
escreverao 0S examinadores sob~e as questoes formulada. e,
em uma pape Lota separada, t.ambem, r ubr í cada , lançarão-"qÇ\t~
CUrso e nome)

4. Em' cada :eape;,,'de pr ova , e na espectiva papeleta, colQo.ará
o Secret§l:rioo",mesmo nume,ro,d.eordem,e, >depois o.e'9l.1GlQ·t.t'i-.r
num .~nvel:opetodas as "papeletas, env.í ar-a as pr_oV9.!> a}t 00-
missoes examinadoras, pata o devido julgamentq, sem-qUe I}e-las_tn~a sinal que revele a àutoriai '. -

5. Cada jexamí.nador- atr~bui'rá a. cada pr ova , uma no te que va "''li!'

.ri:1ra de zero a dez.~ e a respegtiva media dos' graus atrl -
bu'idos pelos examinadorxs~-sera lançada por extensQ e sub.§.
crita pelos mesmos em folhas especiais;

6~ Considerar":se-ão os graus fracicnários até'cént~simdS;
, --7. Somente depols vde juJ,gadaf as pr ova.sesari tas, serao #e~as'

j]dntadas pelo Secretar~o a.srespectivas papeletas, ate en-
ta~ conservadas em envolucro fechado, em seu poder;

8. A prova escrita terá a duração máxi~a de duas horas.
b) Para aS provas_práticas ou prático<»orais:
~. No qia e hora deSignados, perante a co~issão exailiinadora,

sera sorteado um ponto;
A ~"Sobre o pon t o sortp~;Çloa comí ssao.formulara, no ato, va-

r-í.as questoes (oIl) Y}1~c1cro não interior a..3)?::1emodo que po.§.
sa permitir umá otima verlficaçáo de aproveitamento do a-
Luno :

J • '

3. Cada,examinador atribuirá, a cada pro~a? úma nota que va-
riara de zero a dez 5 e a respegti v.amed La dos graus atri .•.
uidos pelos cxamí.nad orçs, sera Lançada por extenso e sub.§.

crita pelos mesmos em folha especial; "
:~ ~."~siderar~se-ao Os graus fracionarios ate centesimos;

. , . ) , .
,_o -;:S:!lpO destinado as provas sera delO minutos, no maxfrao ,
_~.!'2. cada aIuno to '

-. 65º ~ O aluno que se utilizar de recursos~ilícitos. terá
~--. irn-sdié'.-t.amE'Jnteanul.àda ~~lavrando-se um ato de infração .na

hamada r rpar-a ap l â caçao das penalidades pr-e ví.s tas n~ste

2.

., .Nenhum examinando podera~ antes de dar por finda a
-~ licenç& d:~. comí.s sfic êxamüJ.adora, sair do lugar em

cv= 'Õst:l.ver sendo realizada t

r.' -" d fI-' • 1. . I'd- ~DC1CQ. em c~so e orça malor, ~cença para sa~ a,
__L12dol'a'fQ.J,a acompanhar o examinando por pessoa de
-v ..; _':l_ ."l" i"l 1 'r) 'ri ,- ~( •.•";4' ,;- ~-. r"'b~!. ~ _ ~ f l'.... .'- _;.."1-1CQl,t SU,-,- '-'Ofl:'J,I."..;.... f._'::c1.J s~Ja com quem or('
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Art. 67º - Haver~ um~ segundn ~hamada s~me~te da primeira pro
nar-cá aL, para' os aLunos que não co.npar ecer+r, devendo sua }"ea~·"

-:,"';7;.~ 'n'Yl ~ ~'"1_r-\ r _L:J 1-' n..,,."?-·~·"'··..:l-, ri!:! ..... '! ~i~ _ • t u-_~_çU.o se processar nrrt.e s no pe rc.cuo .J.u.;:' pr-ovas seguanres s
a) por me Lcst í,a ou acidente devidamente comprovados pe Lo ;:nédt

co do estabelecimento;
b) por motivo de serviço p~blico imperioso, mediante documen-

to oficial emi.tido pe La autoridade competente e que justi.-fique o impcdimento~ ..
c) por~falecim~nto de parentes, ascendentes ouAdescendentes ,

irmaos ou conjuges? mediante comprovante idoneo do ocorri-
do.

Art" 68º - O rcquel"in:entode segunda chamada e o documento com
o!"cbatório do Lmped í.merrt o, deverao dar entrada em "Pr-oboco'l.o"nó
P'!"é:.ZO improrrogável de 24 horas após a reaLí.zaçao da prova em pri&:'ra chamadaQ

capitulO XI - Dos Exames Finais
_Art. 69~- A inscr±ç~o para o exame final exige_reCibo de gu!

-nç:.odo pagawento d~s taxa.s escolares e a satisfaçao das exigen~
~i~s de freqUencia minima (menos de 30% de faltas em cada disci ~
p:!:.!nadura!}te o ano) e méaia de graus das provas parciais
~-es, no minimoe

" .f:t ..,~,,,s':..- ; ~~;;t.-;:;,;,.H\.'.; ."" :~.•.~~{ ~ , ~. L,. ~,",'(I 1','! ..:

-, .•.:.(. \

;:.
J" .{li..

1'1s" 12
:;s: J.L.r ~).:!

<:".: . ( ~r-~

.L

,. ~:~

.-

N A.•......rt , 70º - As atas dos exames finais serao lavradas em fol.has
_pscie.is e assinadas por tôda a comissão examinadora.

.:..J. \". 7lº - Na reCl.lizaçãodos exames finais aplicam-se as mes -
~ ~ormas estabelecidas para as provas parciaisc

.;,.=i!'t. 72º .'.Nas cadeiras lecionadas em um só per f odo s

igual a
_ ~J-- ;1~·:..1

"

:...

...
N ~

.:.. ••. Nao havera Prova Parcial ~
, IO Exame Final sera realizado na 2ª quinzena de junho ou

~ de dezembro, conf6rme tiver 'sido lecionadaq respectivamen -
- o 20 I' d '.no ~-, ou no - perlo Oq ,

, ~ ""''''''', tA.~ico - Sao duas as copdiçoes para a prestaçao desses. exa

r

.~

:' r= I.~:-.' .-'- .
I
'y

_- - Menos de 30% de faltas nos trabalhos escolares realiza •.
dos em c2da disciplina;

?~ - Média do grau do e st.ag í,o igualou superior a cinco ..
. ,

~ t~ 73º ..Os alunos que obtiverem media igualou superior a~ ~,~s pr ovas par oí.aâ s, e c í.nc o, no rr'<WJIílmocomo media c.'e- gr au
-:1gio, ficarao. i.sentos do exame final, os que obtivez-em me »

_ ~inco a sete (exclusive)~nas'provas parciais, ficar~o abri
:'pé~.-aS a exame oral ou pr-a+í co ora l e

- I;ão poderao pr-qsta:rexames. f'Lna í.s , t:. m primeira época ~
..-....-0S que obt.iverem .meôí a inferior a t~çes n.i s pr ovas parciai-;:;
0'5 ê5 cinco C01TIO media de grau de sst.agí o, sendo portanto ,

_.i-=!"adoscomo inab11i t.adc s :,
- ~s notas ser~o tomadas em seus valores exatos~

. Ser~ considerado aprovado o aluno que obtiver," em
nota fi\lal mínima "c í.nco'",
N,::'..s ca.de:lr8.sem que houve r mais de uma "discj_plina ~

ap~cvado o~aluno que obtiver a media minims cin-
+;r·e's~ no mini:no~ em cada d í scí.p.Lí.na ,

C'.~

/
'iA

.. -
-r: ·~I) .i: ~~j'

• ()·;.f_ ..s .i
\ ::tr-~i

": .>
~,

..• r .

'-\I)
. ~, "0: .:

. ,."
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~c-" ') 1 ~ d .d ',~ar r . {);-1. J [, S (l~UnOS q-CLEnao pu e r-em S8!' promÇ?VlOS por me'"' t
nen, SE; j_~lS::;l"8ve!"em par a os examGs·, f'Lnn í.s , <,:81'aoadm.'tidos ca ,
- . loir~ . ..! _. --.~ de ?~. ~ i)f'9 -r..~ -?ét,. : ":'-Y' lr.:l d f 't. .•...r-(").~ ,,-.;- ~Q reqL._,~.~ am, a exnr;;c", .. (; c:» ;pvJ..:a; _LC<.j-"_- me;.,a,(AC; e e \7e,.'-'.1-.1';) il

_ ano seguln~e, a cr1~erlo da Congregaçao~ .
§ únã.c o ' Os exames de 2ª ép'oca de cada dí.sç í pl í.na , qUE: vet:«

_";;''' •.•. J I

_a=ao s6bre t6da a materia 40 programa, constarao de prova~escr1
~::.e prova oral ou prova pratica ,OU pratico-oral quando 1'01' o
_é:.SQ"

• "" ;'. -" e ,.

Art , 76Q '" A Lns cr i çao para esses exames ser a reqüerlda ate
e fevereiroj mediante requerifuentoj ao Diretor, que justifi -

_>.42 .•p.Lenament.e, o motivo pelo qual nao compareceu ~os exames Se
.:.~ epoca , se for o caso, ou acompanhado qe cer tidao de apr ovaçao
r:z.s cadeiras em que foi eXQmiaa.doem lª epoca.

nrtn 77º - Os eX2;es de 2ª 6poca ser~o processados conforme
c~sposto para a lª epo~a~
Art . 78Q ~. Quando o aluno fizer a prova escrita de segunda é

r. -
a e deixar de fazer 0 prova oral ou pratico-ora13 conforme o

~so, a prova feita sera considerada insubsistente.
Art. 79º - A m~dia obtida,nas ced~irns em que.o alun2 tiver

~ p~estar exame de segunda epoca) nao subsistira para esses e-
-=es.

ár t , 80Q ~. Os alunos mat.rí.cu.lados condicionalmente, por de '.'
A ~ ,-,

enc í.a de uma ou duas .,.9adeil'a§.. de serie ant.e r í or, pode rc o prE:§.
I'SXólme.sdessas cade í r cs j em primeira ou segunda epoca.

, ':t~" •.'

~co - Poderao tambem, na mesma 'epoca~ submeter-se a exa-
, I' .

_o:::tJ:-l..etodas cadeiras da serie em que este J' am condicic'D,almen",
- N •,::ztr-icplados s +espo i tadas as apr ova ç oes por media que t2_ verem

. Somente quando tiverem sido aprovados nas cadei~as de
Qepende,me que prevalecerao~ par~ efeito da aprovaçao~ os r~

-a~os desses exameso

t . 81º ,~ Os aLunos que perderem S ano por; motivo de r-cpr o- t
E:rl mais de ~as 1 poderao repetl·-lo no ano seguig

·1~CO - Êsse s alunos ficarão isentos de novo exame vestibu
_..lE:.r:.do~fôro CqS8~ por óm, ess~ matricula ficnrá cond.íc.l ona-i
-'-speçao de saude a que deverao ser submetidos e ao pagamer;

spectivas t.axas .
Capitulo XII ~ Das Comissões Examinadoras

Bzº _.A Comissão Examí.nador a só poderá dar inicie) as pr9.
_ presença da totalidade de' seus membros~

~ nula a prova feita ~Gma presença iriinterrupta de
pelo menos~ da comissao examinadora~
As comissões oxamínador-as or ganí zadas pe l,o Conse -

r:.'~ir..istrativo ser5.o nr e s í.ô.í.da s pelo: Catedrático da
re31izaç~0 das provas~ se fari de ac3rdo com o calendí

, cado e apr-ovado pelo Di.reto:, ,

__ ~e.

.1.. .•• _

da
das

- ~s'te .~[üendár10 será afixado no uuadr o de anúnc.íos
...,r .;...r .-':;",' - • .{.., ,~ d' r: I 8 -1 - -c d ..( ro 1 r-_':'l.~_ -c enc i a ~ .no lÜ.L.u,<,me.,?.~ 4 1ora::; O l.n.:.v_ u

--2._'-:;"0.2..0.8 de chamada dos alunos será exclusi vo.mente
eait~~s flyados na pr6pria Escola, sendo a Bublicida-
3~ co~siderada, apenas como informe subsidiarj.o de

- - c· 1s g2..~- ' ,
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.:-~:'te 841 "'"Se fal ta.r'~ com aví so pr~vi o, () ca tedrá tico eu. c
•••• ~' ."01 .,... ., • :;:".. ~ 4

ze s sor- da cade.í.r a , '3e1'3.0 as provas:\d,l_ada~:s ji8.!"G. o d í.a ut a L ln~e.
. ., 1 -, . f lL ~_c..•.co, sempre que pos si.ve e? no saso ae re\}s'c.r·-se a a t.a sera

~ita, pelo Diretor, a substituiçao~
rtrt. 8Sº- Ao presidedte da c(miss~o examinadora incumbe deci

i~ as que;t~es de-ordem e levar ao conhecimento do Diretor qual=
_ e!" irre gul afí.dade acaso obser-vada no pr oces so de realização.

~ ACapi tulo XIII,~ Da Fr-oqüenc ía
.r.::,te 86º .~ fi f'r eqüenc.l a às aulas é obriga tó:r:La'} não podendo,

__;::!"ar~m exb.mes o a~uno que faltar 0.,,30% do total das aulas .teb-
as e das aulas praticas, dadas 'em cada disciplina ~ no período
~o a~o letivo? respectiva~6ntoQ ,

,... oh.' . ". 1''''lº - A f'r eqüénc í.a devera ser apur-ada antes' da realizaçao das.
cvas parciais ~ em junho e em novombr o , •

§ 2º - Aos' alunos que ,durante as él:tividadE1s escolares} sofre- •
acid~ntes compr-ovados pelo pr of'e s ser 9 sera dada fréqh",::ia nas

as praticus at~· 30 dias no máximo! desde que a elas compareça,
.__cora impos si bili tado de sua execuçao o

§ 3 º - Pára efei tos dÊste artigo os ac í derit.e s deverão ser co-
,~cados à Secretaria .pelo professor, dentro de 24 hor a s , .rio má-=~o, para que possam ser comprovados pelo facultativo do estabe-

i::ento.
"",rt. 87º e-a O- a l.uno que chegar depo:!.s da hora mar-cada paI'ao
i,c da aula" dever-a expor os motivos do atraso ao pr of'es sor que

-g~rá se é aéeitável ou não a justificativa"
, rv' _ ,

~ unico - Dp.decisao de: professor que julgar nao justifJ.cado
t ras o dos alunos, haver-a r ecur so par-a o Diretor"
_'l.rt. 88p ~. Ao cpr-of'e ssor incumbe a verificaçQo da presença
ê:unOS as aulasc
.. ~~ico ~ O professor marcará fQlta~ no Livro de Chamada ao
rlão presente~ be!l) como éfO que, sem préVia licença se reti -

~.::.auLa ,antes do termino da. mesrna , , Registrada: a ra í ta , o pr2,
-~.:::.u!" apora sua nsslnatura.

~r~. 89º - Findo o dia e~colar, as fnltas serão cui~adosamen~
arcadas peln Secretaria, no L!vro ou Ficha de FreqU~ncin, a
-~ que se cumpram as prescriçoes expos~as neste cnpitulo~

90º q~ AC2aLuno que fôr susperis o , b~m como aos que fize ..
~aredetl serao marcadas tnntas faltas nao justificadas~ quan-

dias de aus~ncia;
. A ,

_ 1.:. 9lº .., Os alunos que, forem designados pelC2 Conselho Tecni
__'~:-7,r-' s tra ti vo para repre sentarem a Escola serao considerados
_tivid::.des e sco l.ar-es ,

Cap{tulo XIV -. Da Revalidação de Diplomas
92º .~ A revalidação' de diplomas e certificados, qonf'e r í.>

_ :r u..'1Í versidade ou instinto de ensino superior de pa i ses es-
5~iros1 obedecerá aos d~spositivos institu{dos nos regulameu
os institutos universitarios que conferem diplomas e certifi
€.:~'..li~ den te s ~

!3 º ~ A r-evaLí.da các de diploma" exped í do por lü.st2, tuto
)o .:1 ., '.-...~' _

-O"":' r o , ser a cbt Lda qpos cxe cuçao de provas d~ habf.I'í taçao
:;'I:c.~da'to~ que devera ao requore,'n revali.da.çélo; satisfazer
':~~es s(;guintes~
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flso 15
a) comprovar sua idoneidade 3
b) apresentar o diploma original? certificado~~ programas e

plano de estudos da escola ou instituto que expediu o di-. .. ~\ploma ou cer tí r í cados , devendo estar estes documentos de"·
vidamen.~e legalizados e, .•quando eXigido, vertidos para o
portugues por tradutor publico) ê

c) ap.resentar..certificados dos exames de Port4guês, Geogra
fia e Historia do Brasil~ prestados no,Colegio Pedro 11 ,
ou em estabelecimento de ensino secundario, sob inspetor,
mantido por Govêtno estadual;

d) pagar a taxa de inscriçãó par~ révalidação.
, . Jt...,'

§ unico - Se o Conselho,Tecnico-Administrativo, estudando os
umentos a que .se refere éste artigo, entender que o'curso do

l.!!cstituto,queexpediu o dip.loma não corresponde ao nivel exip'ido., _ , " ~ k1~:::.!"arevallgaçao, submetefa o caso a apreciaçao da ~ongregaçao ,
e decid~ra pela aceitaçao ou recusa do candidato a~ provas de

._::bi.litaça o c

rtrt. 94º - Aceitos os documentos e satisfeitas as d~mais exi
J! ',-'=-~c:'asdo artigo anter~or, sera o candidato submetido as seguiu

~ovas de habilitaçao:, , ,a , uma prpva pratica e uma oral, em cada uma de duas mate . -
rias, a escolha do candidato, dentre as diSciplinas fund§:.
-mentais;

) uma pr;ova prática e uma oral, em cada uma de três cadei ...
ras tecnicas, escolhidas pelo candidato, dentre seis de-
signadas pe~a comís sâo examinadora, do Grupo de .cadeiras
referentes a especialidade ou curso constante do diploma.~ ~ '-

~ As provas mencion~das serão de rigor pelo menos equi-
as exigidas para o ultimo ano do .curso seriado corres -
ao diploma .•

_ Ao '.- ,2º - O Conselho Tecni~o-Administrativo prescrevera as par-
'·aridades p~ra a execuçao e o julgamento das provas a que se

-~t~6 este artlgo. -.
,Titulo . 111

Do Pessoal
Capitulo X~ - Dd Corpo Docente

95º - Haverá em cada cadeira um professor catedrático.
-A .• ,,.r;co - ~ste catedratic9 podera ter um ou mais assistentes

-l:'ares de ensino~ nos t~r~os dêste Regimento •.
6 ' ~ /9 º - O professor catedratico d~ cadeira de,~ducaçao F~

:s~al Feminina e o professor catedratico.de Gina~tica R1tmi
ono os assistentes de ambas as cD.deiras~ serao do $exo

97º - Não estando} uma cadeira efetivamente provida por, ,de -citulos e .provas, f0r··,se-ainterinamente 9 seu provj,admí,tiro.se"8.pessoa contratada para o exer-cí.oã o da fu[l,
la correspondente.

Capítulo XVI - Dos Profess&res Catedr~ticos
~ , ~Os prof'e sscr-es catedraticos serao escolhidos me-~ Ade titu-los e prov~s podendo nele se inscrever~

~

~
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a) os d.ipLomados peLas E~colas de Educação Fisica of}ciai;3 ou
r-econhcc í.das pelo Gover-no Fcds raL, -c~l:m mais de tres anos
de diplomaçao; observadas as limttaçoes relativas ao ~exo,
estabelecidasem le1, e mais as seguintes referentes a na-
ture za do di.ploma~

1) para as cadeiras de Anatomia Humana e Higiene Aplicada9 de
Cinesiologia Aplicada9 de Fisiologia Aplicada, de Fisiote-
rapia Aplicada~ de l'1etabolog;LaAplicado.~ de Biometria Apli
cada, de 'I'raumat.o.l og í a Desportdva e Soc orros de Urgencia e
de Psicologia Aplicada, o candidato-dev~ra ~presenta~ o d~
ploma-de Hed.ico Especializado em Educaçao Fisica e Despor-tos; .

2) para as cadeiras de Metodologia da Educa~~o F{sicaq Educa-
ção F{sica Geral (lª e.2ª cadeiras), Ginast~ca ~{tmica,Psi
cologia Aplicada~ o de Licenciado em Educaçao Fisica)

. . . \~ , ,
3) para a Cadeira. de Despor tos Aqua ticos e Nauticos Masculi -

nos, de Desportos Aquaticos Femininos, de Desportos de Atã
quO e Defesa e dos Desportos Terrestres Individuais ou Co-
l~tivos, o de Técnico Desportivo oU,Licenciado em Educação
Fisica, a jqizo da Congregaçao, no ultimo caso.

,., ,..;.rt.99º - No ato da Ln scr-Lça o, o candidato devera apresentar,
_damente.autenticados e selados, os seguintes documentos:

~ 1 prova de ser brasileiro nato ou naturalizado (art~ 5l, 11
do Decreto nQ 190851);

) prova de sanidade f{sic~ e mental (art. 51, IIr do Decreto
nº 19:851); ..

~J prova de idoneidade moral (arte 15, 111] Decreto
19.851);

•..; prova de quitação do serviço militar;
e) recibo de pagamento da taxa dd inscriç&o~

,
numer-o

J=.,..:.~. lOOº ...,.Além dos documentas acima referidos, os candida •..- , .~ '- ~_=verao apresontar~ ate a data do encerramento das inscriçoes~
a) 50 exemp.Lar es de tese original e inédita,_ de sua autoria,

escri ta sôbre as sunt.o c ompr-eend í.dona cadeira, em concurso
;art. 3º, ~ lº do ,pecretc-lei nº 271, de-12-2-19-1+8;artigooº, no paragrafo unico da Lei nº 444, de 4~6-37);

, , it ,~itu~os cientificos9 tecnicos ou culturais, cQmprobatorios
io merito do candidato, tais como: ,ii(lomas ·equaisquer outras dignida-des universi tarias e 9.
-~emicas?

- ;':~'udosê trabalhos cient{ficos~ ou técnicos, ou cultura-
especialmente que assinalem pesquisas originais;; ou r~

_.lEr: concei tos doutr~lnários pessoais de real valor]
::provação _da atividade didática do candidato;

rtee..:izaçoespr-a tí.cas de natureza técnica ou profissional,
_t~cularmente as de inter~sse coletivo (art. 52 do Decre

- I) 19 8r"1 -'1 l' I - 1971-' . -o !:- ':~?..I•• ~ i~e .1-· ...4- :; ) e

~~lº ~ A ~_nscri<.;ãopara ,0 concurso ~erú aberta dentro de
s a verificaçao da v~ga de ,catodratico"e pelo prazo de
sé:.:'vo_se a Congregaçao resolver contratar,por tempo
professor nacional ou estrangeir2, para reger a cadei

_8 provimento ofetivo por transferencia de outro cate -

•
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_...:t~ l02º ~,()j,uJ.gal:,ent'}do concurso para pr oví ment.c ao cargo
__fessar eD.ced:"2.t.JccSCC2. realizado por uma comissao de cinco

i-:-os ~specla1:LstCLs1-:'8. cade í ra ou disciplina afim, dgs quais
__ 5e~ao profess6~Gs da escola eleitos pela Congr~gaçao dentre
:!::Essoresde ou tva s e sco.Ia s ou autoridades de notorio saber p

, ,110, ~,~ unico ...,A pr e s í deno ía da comissao cabera ao professor' mais
dentre os eleitos pela Congregação.

_.::.rt. l03º " Na ayrE1,e:Laçaodos titulos de cada cand Lda t o , a'co
__ao julgadora seguira as seguintes normas:
I - Os titulas serão classificados em quatro grupos;
-J diplomas e quaisquer ou t r a s dignidades un í ve r s í, tárias e.a-

A 'cademicas apresentadas pelo candidato;
J est~dos e trabalhos científicos, t~cnicos ou culturais, e~

pecialmente ~queles que a~sinalem pesquisas originais ou
r-eve Lem c once i tos doutrinarios pessoais de real valor;

c) atividades didáticas exercidas-pelo candidato;
) realizações prát;icas de natureza t~cnicn ou profissional

particularmente'aquelas de interêsse coletivo.
- A nota de cada examinador relativamente à prova de titu -,~,. .-los, sera a media ~a soma das notas conferidas aos titulps
respectivos, de acordo com a tabela existente.
Cada um dos -crês grupos de titu.l os , indicados' nas alineas~ ,a, b? c e d9 recebera uma nota~ de zero a dez, de cada cxê:.

mí nad or,
- A nota final de cada examinador relativa aos·titulos de
cada candidato será a média ponde~ada das notas por êle
conferidas aos quatro grupos de titulas indicados no item
I sendo os segutntes os pesos respectivos:
para realizaç~o pr~ti~a~

, A- para diplomas e dignidades universi t.ar í as ou académ.i cas ~
- p~~a estudos e trabalhos;
- para atividades didátibas~

. ,...",
s â.mp l.es desempenho das funçoes pul11icas, ttcrücas ou

a~=esentaçao de trabalhas cuja autoria nao possa ser auten-
exibiçao de atestados gr-ací.os os nao const í tuem d.ocumen -
s ..
- Os titulos refe:eid-osna s alí.neas a~ b , S e-q, .do
103 quando se relacionarem com a Educaçao Fisica~
&10r que os demaise

lC':"'"º -.. c- concursq de provas (artigo 53, § único do Decr§.
~5=-/31)} c ons t.ar a de r

item
te-

7º § lº do Decreto-lei nº 2711 de
___'.....-a did_á t:l C~(? ~

c.scrzua ;

Na deíe sa da t.ese, a comissão deverá apreciar a pene -
__~lectu~l. a r:ultura'e a clareza de exposição revelada pcA __

?1.0 téxto da tese e na maneira de defende-Ia ~
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() 20 1"''-''-; . -r ~'Tr ";;"" .evÓr n'; .,~;;" ~,,"lC'':l' ~'r>'l " ,n '" ,-'r~' ~": rt os
:, -:>: ''''' "'·.:.cl. ...a ITll)ffi o,)._.J \"c::" -: O,G,L:J._ ,.~<: J l.' _. 6""')' <r: c... 'C I. "1 c. " li,'. J.~z,E. ,lU, l.lL U S

.'"W I'~ P - "

a sua d.l sp os i cao par a argtur o c:ancLdat,) " o s te cUS~)GI't:1.· do tempo
igual~ para replicar

, --§ ~o l\ pr ova P-j·-1 t;n 1"1>-::~-t.'\-!-·\'7:"dr~ uorc.n t.e ,..~r(~ln1lr-·re"-~r")r",'"'1
•.. ~ - -..". ,,-h ..1.\...,/I/C:. u..J~\.....d.. 'J~'-L ..C, _....,--,U,-,. __ . .t-J;:;" ~c.- S;'l ....•...•..'-~.I.. ..).' C~ \( -.L-r:, t;LI. ':SUL '!

const.ar a d-' 1'1""'" d, s se r t.açac '~)l""")'j+" c r. mínu t OS sobr e o non t.of c .....:~L;.C.. ...;....,:) ...~_ l ,.•: •. ~C•..l.J'1 ~,t\ ... t, ~....••1_':....l:: )~_I l.!._~~ .....•..•.. ;:;y > ...z.. 1. l.J

.t iad ~ 0("" .•.~.~ +-,~ "':') c "::'1.>;-',,.;' I?Ji \ Pn..-.....-..r. •...• ~,':) _I ,/~ )~;'n~" r:1..lsor (..c:. ,00 ,-.om v-,-n:..,~ (J C;-L",.v.!.·,) \ __'-""- ,J'Jlo.·:; ..J.c.. anL-<-'~Cl.l~_J,(!la~·..J.e Uma
lista ele' p ontos orgE,:".:_z.::.dos pe La Comi s sao jlüf,adora~ compr8endeg-·
d 1 ' .)- q d· '- 1" i r> z: 0-- ,,1-: ri' c: .' ,.' ~ " n ",,q . C' . -i "'; r" ' a " i" .--..o aSS ..1.D\~O~ ') Jl_Of,>.u.IL.:",-C: ·"luC:1,[J,L_.L.y ou L,l,:>C.l.PJ..l..,·lc.J.S9 n O~,lS.",_.~
da abor tur-a de Lns cr i çao do concurso,
" § ~º ." A Pl"OVé:. Pl,2.'tj.Gê.'j quando nouvcr , pt-oce s sarv-s e-ia ele a~,

côrdo com o que pr ccc ít.ua o DeC:.':' r,: to nº l?c 581~--3l1Lei nº .11Ü - 35
L· L I 1 ..,"7e e i nº V-l-4'·':'!·.

B 5º ," No momon t. dE; ',"{:.,:,;1 i za cao de '0('0'12 r... c;('pi te eu 'ín. dii7'a-
- 'P_~. ~ • -v : ~. ,... '-"; --:, ..:'.-;'~\ --:~-:::'"l 5-'>' ",_, -:::" _ ,.~~. ,-"o., r~·~-"'.J." '~J;; t.1_~r.-.-"·~-.çao maXlmc. se.;,·é1 de: u \,S~ ...L;:'.l no ...~s, ori-~cü11.,,,-,arrÁ D. "' ..m.',SSc.O Examí.na-

dora uma lista de 10 2, 20 pontos que (~onte:::lha matéria' dos progra-
mas das disciplinas da cado í r-a em c oncur so ,

§ 6º - A prova de ca.da candidato sEr~ mantida secreta em en-
velope Luc r ado c rubricado pela Comissão Exarm nador a e pc Lcs can··
didatos 9 até sua. lei tura em s c s sa o púb.l í.c a a que seguirá seu jul···
gamento ,.

Art l' 105 º e u O ju.l gamento. f'Lna L do c oncur so de que tratam os
artigos anteriores obedecera as seguintes normas i

I m Cada cxamí nad cr- cxtrai!.'a é.l média d2,S notas que ,e tri buir
a cado. UGl dos e;andidatos, somando a nota dos titulos e: ,
as notas da.s pI'ovas~ e d.ividindo a soma pelo nwneI'O das
pr ova s cx í.e í da: acr e sc tdo de uma ·'·"l'Q'''1·-'l(O (ar t :;;:0 § 1. ; ({u V~' ..•.-.b~v.'- ~:;)~ (.J...., ••• - ~ ..•..L ,,-,' .. ' LA1.L. '-~u..; ,,- .<'l .j-~ ~

da Lei nº 4Lj,~ de Ü. de jU:":10 de 1937)"
I I ~n As no ta s de um (:O xam.í.nad or- nã o s o somam a s de ou t.r o •_ _ A

111 - Serao habi1i.tados os c&nd~datos .que alcançarem, de tres
ou mais examinadores, a m~dia mínima de sete (7)0

IV ~. Cc.da examí nador f'ar-a a classificação par-c í aL dos .candid§;,
tos <t indicando aque I.e a quem tiver él tri buido a med í a ma-
j, S 0.1 t:J."

-r ••.• ,(1'~""d" - ..~. 4 r.' ...'" de c í.dí.: ~ ) . l' :.+ .... r-; t """ 'd-'" e t .v - V' .• <.' eX""llL. nC}o,O.', 0,\:! 'J,l, .LL'c. o emt)<." c,E; c:;D.. 1'0;:; u.S me lo..:> c, rl -
buí da s por éür.: TI1esrD9Q. ô o.í s v ccnd ida t os , 8 o §mpo.te entre
os 0JSo.mino..c1oressera decJdi10 pelo. COll.t;T C gG. ço.o , em ,ato
c on t í nuo 8 om trmt.cs o scr-ut í.n.í os quanto forem neco s sa
rios~

VI - SGr~ indico.do: Q Congr0gnç&o, po.ro. o p~ovimEnto de c~tc-
dro., o cund í.on to que oo t íve r o IKÜOI' numero de indica
ç~os po.rcio.lSn .

•'" ;- ~ r>JVII - A Comi~sao julgcdorD. apresent~ra o.. qongregD.ço.o~ parn'a -
provo.cD.o ou recusa, minucioso relo.torio dos seus tro.ba-

;> •. ~ ~.. '"., ...", ~ ., •lhos) ju s t i I'Lc and o Li ,.l..na.1J;:[.lç~Odo cnnd í da t o o s co.l.h.í do p~
Ta o proviDento de c~tGdr~D "

§ , .. r-. ',.., ':'"')-1r.~n .:J .... "'~''''>- rv r: .•,.., - ~o-e ..,,.>c.;.'" ['. ..,'- ~ /r:'.!;' ...um.c o - A ,LC je-,-·.:u.~ o.o P,-,-.• I:;,~;",.1, GX,.Lt"lJ.d: U vOv01 no nu....•J..IDO de?-'3 da .J,..."",-Z-"'I:-';"r.:l d o s l'~',v"b""t,. --(i-n ("'C. ''l~r.':)(j';'' -;;'.,....,'C/ u. \.;C-v,~J...LCl-..,Qe ~ ..) ,JlCd_l..OS u.C•. -,o~"g.,.eb,..ç:..,v"

Art, 1069 '·,..tl c onmos ícc.o dc:fini t.íva dn comi SS:10 julgetdOJ.'él e
•...• -... "

O dí.a d ,r -,,, ~-,,1') 'a '''f'-,r; -., "'''r'l ~,,~ -- r.r> f' ")S da s pr-ovas del e êUc-., J..L1~''''',,_l,c..cÇ o !:-\,;..L<..< C l ...•.!,,-• .l..O C, __::; c011"tL S, ",.L ccc \,:;

na bili t.açao <i Ca tc6.-X'c:. SC;"D.O c cmuní.cados nos cC',nd.i dc'.t os , inseri t.os ,
t d· < '" d t' -. di 4 O" 1 f'" dcom an eco tcncin nnru.ma c .rt.rrta dí.as , ms :Lln.:p. eTt ta ar a.xa o

_~ portaria d~ ESCQ1~ c pub1ic~do Sill orgao oficial~
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.Art , 1070 ~ .D. Congregação:! tCD.do menos de dois terços de pro-
(":, r, I'. • '~;"" ••••• » ., ''';'' ,fessores \;a"CedratJ..cos.! e;etlvoss l!1nlCar2., pL;,:('['~ comp...i..etar esse nu-

me r o , professô:rcs Cé.lted.re.ticos efetivos de estabslc0J.raonto c ongcno
r e ou afim, . ofis.ia.i ..s ou. r ecor,..110Cldos 9 de prcfe:rsnci.:l os que 18cio::
nem a me sma ma t e r i a , ou afins; da cade ír a poste. em concurso" '.

§ único"", ÜS compcnon te s da Congregaçiio" escolhj.dos na formad :: t.e , t -! J'"'\ l!i • -.: "t o ~ ,...."~"'" ,.~ '.1 .•..~ .:') c (""'"C'I C d-:") -. f~ 'r~ (. ,~, Cf ,_:U n •.'::..~~n _ ~ _ .es e ar .Lgv-; p,-.r~.!.clp(__~au u'..•.c» sev,,-,o,-.J
N

c; vO.J.g .•..ct..~açao COu.CçL.~enves
ao concur§o e terao as mesmas at~ibuiçoos dos membros efetivos daCongregnço.o,-.

A -t 1000
.:j c rs -1 - -n -f'" c 'fi",'~ • '- d "+-;.~ -, r .•• :-'''''''''; I ')r'"t""~r , -'- Ü,· ., ).~ p'osv\,.; ao p..Lc.1e~,s,,).i,Cél"Gc"r.:l".I,'-CvO-La em sc;:,sao

solene da Congrcsaç~o, especialmente convocadu PQra ~3se firl~ po-
dendo ser s í.mu.l.t.ànoa ('. posse de mais de um professoX" ,.

Art~ l09º ~ Ao concorrente quo Drovar'mol~stia; por ntestado
"- • •• fr ,.

de dois medicos nomaades pelo Diretor, e facult2Jo rGquerc~ o adi-
amento da rç:.alizaçao do qu.n1quc:r.' pr-ova , por o.i to d l a s no max.Lmo ,
desde que na o esteja sor tcado o pcn t o da prova que tiver de se- -su.2.metcr , .

Art. 110Q ~ Nas provas G nos atos de julga.ffiento do concursor.J 0',,. ,; J." '"

ds ha b.i L'í t.a '" '-' Ca t.cdz-a ,", d' ~''''',..,'s .~." r c s....·..,,..., d. rn" s ce c..:. l L-v.ç •..•.o < •• 'v ,-, C '., c.,? e J,D ,ldj-',-,E ave,L Q. p e'JcnCs'-, e ,,~QO. o""
membros da comi s sa o eX~'.minaQor2."

§ lQ - Se depois de inicia.dos os trabalhos 9 se verificar o im
ped Lmerrt o, não super í oi- a sete d.ías , de um dos c:c,::.mina.dore.s~,.a prõ
va e o julgamento se r ao interrompid.os 7 e ~E~ o impc:dimehto uLtrn ."
passar sete dlD.s? 0$ -r:;rabo.U.I.Osprosscgu.i.r2.o Cfl11J. os mombr os rest.:ln.~
tes da corrrls s ao , com va~Lidade plena de todos oe :.":'.Cl::~ Dt.OS '.

§ 2Q c d ' d . d .J.. 1 l' . f' .- uO epOlSe lnlCla os os Graoa n06~ Se vorl ~car O lm
'd· . + -1 -. - t;' j' l - dr ~ .,.' 0 n~"''1 ~1 •....•d " :-~ _;; '~'.-r .-:::.{"< .-. b-po .lmenuO s~mU~ct~80 de .O~S ou mn10 \,.;A~mlnGores; SGr~o 8~~0 ~u s

' '-t í t 'd- J" f r>'8 ~"O'., 'J +-é1' r> •• "'~ "~O" .~..., Lh.í d . rímo.íl Ul os pe,,, ,_o~nlC.".8h-.ffien'JQ ..,-..c,.J.,.n ql''':;: lu.:..cm 8~",0J.,~L.. os os p •.. .L. C.L~

ros,.e os trabalhos prosscgui~~o, respeitadas as notas do julgamen
to jri exaradas pelos exam1nadD~es impsdidos.

Art .. 111:2 ·"N2.s c1elibcrações;.dn~Congrcgaç~o? relativq.s .':.0
0urso aOs n~O'Tn" ~~ h~hl"i~~rnn, ~ 0~te~r~. 0111 n -I-r~l'1sfG~~~CJ'p....•. 9 c H·L _ •..::;:, \.i\..,... •• _C",!J ..L __ ";C..-'.• _'(...10 \...J... ._v ~/C •. 'J ••...\. .• l.~ _. •.•.• . "J~ V. c..... v.!. ........•..•. .:1.

P . r ,,.} ,:! j -, t',"'

Catedra, SO po~erao votar os professoras catedraticos 'afet~vos
Escola e os indicados na forma do nrt. 107,

c on
de'·
da

Ar t . 112º ,..,Cab81'2 r ocu r s r, .(;.:-.:;11131 vCll>:nte de j1..llgame;ü'.o
Concurso, para professor GatEdr~tico. ~ Congl'eg2.ç~o,

'-"1 ..;' t: -1 XVT n,,'·, "1-",1'1'VC.·P·L ·u~o _ .a. .~ ~os 'i.SS ..,,~) o ,'".L,(8S

do

Art '1-:20 n~ a s s í st ~+-0' '<:::J1 ~.' r-,» ';"..-,,, ., A 1 lLí.ar es d• ,., .1.;._1 - :- --:;:,. '7~,.. v v?".ll.cs C~CO.,1J,D.OS. t:.-.llG.L'C, \ 0,5 .•_._~XJ, aar ".~ "e
Ens í no ~ ser-ao C!.a.lITJ.tlQOS mcu t an tr. pr opos tn do Cz:. 'Ccdrn t.í co r oSp8ctl-'
vo a aprovação do Consi::J_llo ':~~cnic 0 .."Ac1.mLl.5.s t r a ti '.10,

t -~+. ,~!J. o "". --~. M d í ~~. ~~'~:1-i "V1r.y -=.:~~r . ""'t. T,\,~.,r,:.0 :!:'t -, • C!,..f d") ") c":Ar t , .L..:...L/.- • .I:!: COn',LCU.O-~..CL.Sf./,-, .•.l'J,.\,C.L '-'d.ccc a c.;.QmT.,sao u ~S0.lS
t t· -"1'1.' ' -::,v,-l- },"'~ .,·,.Ja·~,; ""'r', e: ," .~+", ,h:: C' ", -j-l-.1 (2') -::-.enes ~"o proL ...c~:lJ.m\,,:;v~U'-.;:, ... .;•.L~',D.,.. s-: ,~,.~ ,~_on,:"c.n~",..~ DO .L L..en.'."_/ e
S·U::1S allneas t .' (.>~, (, •.... -'-'1- Or ..:lrC'T'"' i.{0p""1erl..-

r
,Ct. -'-- -. _L ~ t.•.• '-' ...•.' .'...•. Lk..L v.~ ,._.i U.I.,.... t-J r> .:":,\.:;0...:..11.-" _ ..,."0._ ~

r r t ..,~i~ U r·t.. _,,\,.s t-.l ,.., 4- C" d -.. --i 0-1.,.., r., 'Y,\-n;; t.. " ri ~ ~'-JiL. Jb ,L-L./- .~ ,.)::; a s s i s ,CI.l.~,e", ,C cadc i .•.D.,:; \..J.l,d. J.C,qS5 ""eVlJc'(10con~"
tar no momerrto da RdnüssD:o, no maxtmo , 30 D.D.OS de idi:tâ.e"

.., ..,l''; i",,'" .")v'~ f.~ ~. Lt..L •.•.• .XVII ... Dos DeveI'c3 e d.ír ct tos do
po Docente

Cor-o

A + ,., 6ºr l.J., ..L..L '

t..:.:;dl' o~ti c.o; .

a) Reger o,onsioa da diSCiplina ou das diSciplinas correspon-
dentes fi. C8. ..~:."~,J,e or í.cnt.ar t oda s as a t í.v.l dado s doc ente s deseus élssistentes~

.'

Consti tUCl:;1 dcve:r'os (~,~t: t.r .í.bu l ç ()E; S ri o DT'O .p '" <, '" or- ,..au ...._ .!.. V}::) •..") ••.. _ •.•••.,
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b) Obedecer e fazer
rio de trabalhos

•...~:·I,n.r~p. '"' "\-,. r." 1 rt ..l ~, ••- ..••r i 1'; '" ~ r hn~ p'-._':.''-'v. ~,_.e.,. }-i8 .'-.. .:> SE- US .-'\'_, ... _~.•.a} e~.. ~)ll •...•ra ...
~ ...•.;-" r "1 ~ 1- - c- ·r-"....: -. ~ ,......-1!:)" "I ,. r.;::: I '.C:::>,.,-)_, __c).~L •.,? .__,.Xat:.0Sp<.::.).c~ .G.c.re--s'-<'o)

c ) Cumpr Lr e f~r~p" cumcr ír '1'(',105 ss.u s aux iLí ar-e s o Droéttama.' V,-.l4J. ....~...... elo/"· ~._ ,'. -'l.l .•..;. )_ ..•.. ..:...-" I __ ••. .-~...J ...••._ .•••.• ~(... .• '-', ••••.••1.· O .•.

da ··riei""',,-,r, '~~ 0',-::, eLo.bcr=ido p sute.í t.o .o aur ovacuc do Cons. \. (. '-J.-<.1;~ c ••. J~.-....)" c.:_\:- :;....L..c...;. J ..•..r;.' .. ..- 0U.~} .L. V t.A. c"!...... U ...:t'-5c.!..tJ t· -v_~
se'l~~ T~~l"~~=a~r::l~~istr~t~·vo·~J.J.._-I' .•.. v\,.. J..-l,.._v .•..•.__.•_ .t_ ...•..._ •.•..c.••~.J... .>

d) For ne cer- aos ",'1 '-Yl-')C cuand o -';"1- 0"1"'"J.. .•.. ..LJ. .....;l.·tJ ~. _.) c.•.....:..l..-\.4- '. --:c.: \...1 C~.ll.U· __) t.i~..•.. t:~"::"'l
n i ~+ '~.'~ #(\lr,r< .~.-'1-"') r""\(""lr] "";1 .•\- 1 d",a\, a POl1·" C V • .J P_ j t-.J',.. !Í.t.. GL ,-, "fllj:/,.:cIl.na \)
graf1céls;

;J • P ••n8C8SS2.rlO o SlW13.rlO de
de j - ,d~ r»"> ,~ :> b í t,;' -~ ..TI ~~~çoes 1._10

) Á ",' "'>-('- o -,-"- ..., ,1 f'reo" ."..•.; -I", d' rv 'a a l~ ., re s;:,lnc... "· ".'_V't",--, \A8 k e J. ,~,."-.:-,-a~ no J• ..Lill .8 CaQ U..Lu,? (; e-
gi s t.r-ar O· "'C'~nT)'~'" ',--'1', mesmas__ v_ c~~. Q••..., ••..•.•...•••.1 \., U uc.~ \.' 4.' c.J.. !

f' ) Conferir c s notns das pTOV::S de r end imerrto escolar dos B.-
lunosr dentrO'dDs pr~~os fixados neste Regimento e d~ a~

""~{.:! ~. 'J ·n"·· C!Í'i"~~ (ô ) v1~1' ,ri+- ~éJ:r '.cci-c.o com. c.S pre sc r a çoe s ~-'.'~e ,-,C~~vJ. a s I

. ) ,g Destinar uma hOI'.:), por semana , no mínimo , para atender) na
sede da Es co.La, a consu.Lt.a dos al;.mos]

IV . A I ,

h) T?ma~ 12a~>t~1".08. tcaba.Lhos da Congregaçao e do Conselho T~
nlco-Aamlnlstratlvo~

i) Fazer p5;r:te C',2,8 comissões examí.nadorn s ou outras?~para
quaic ~('- ~r~~~~~~o nelo n1J~~~t~~ pn~c Con"~eITaç~Mou. -_ •...., ..,...:.J~ '...L-:;~.}.":bt--;.1......tr•.u ., 1:- :.:-- 1 _L_-_ e Y.L ~ ve..LCt. _ õ"'- ó c •.~

l~ Cons~lho TecniCo-Administrativo;

as
p~

j) Apres~ntar, ao Direto~, anualmente,. at~ 20 de dezemb~o ,
relatorio c.í r-cuns t.anc Lado dos tragalhos escolaresd.o ano
letivo tí.ndo ,' espcc i r.í candc a mate:ria dada? segundo o prQ
grama e ás a t.Lví dade s didáticas e .de pe squt sas , pessoal -
mente exercidas?

1) Apresentar? anualmGnte~ ~ Biblioteca da Escola, uma lista
de novos livros e .revistasg para atualizar a parte relati, , . .-
va a cadeira; ,

fu) Propor ao Diretor a o.plicaç~o de penas disciplinares,tan
to ao corpo discente, como aos docentes ~ seus auxí Lí.ar e s ;

n ) 'Acatar e fazer ..acatar as determinaç:ões do ·Diretor~ -basea-
das na1ei e neste Regimento; . ,

o) Sugerir aoADiretor as medidas que julgar convenientes pa-
ra a efic~encia do ensino~ .

/

Art •. 117º .., são atri buit~ões e deveres próprio-s do assisten -
te 6 .,

• - á) Orientar os alunos nos trabalho~ da cadeira.e nos eXé.Tc{",
cios práticos ~ exe cp tund o, quando- necessário, .t.r-aba.Lho :fi

.• •• j) ~;\,.... • -

SlCO Lndí spen save L a boa compreensao do assunto j .

b) Compárecer às aulas do :professor catedrático~ salvo se ê.ê,
se isentá-~o desta~obrigaç~o~. ~ __ I

c) Ser designado. pela ConGrega(-;ão~para ocupar interinamen ...
;, .:> • ~

te a catedra vagas na falta do professo~ catedratico res-
Pectivo~ .

l

d) S~bstituir o professor catedr~ti~o nos seus impedimentos;
e, 'I'oma r- p~Y'T?-) nos +T"'-'b,,"1:'1~.s da t:CY1CT-nr"g,>(>::-:n enq uarrt o ocuparr' • Gi...!., c.1._...: .:J ~; ..•..cL;' .. r. .•..J . .;.....•..•.: \.J... __ , 1-,1(:,.'. v c '-r:Ç(l.'.....,") .•0 ••••••• ~.J

intel~il).~rnG:·lte (1 Cri t,sdrEt
Ar~tu I~I.8º ~ E2,!:~.'~j 2.t-,"'J tlt1~.:.;C'(j8

J'

~ d8V·'S.:rc,s :r;roprios do aux i liar
de ensino~

a ) ~"'".'f --.r..,,-i-; ....•'i...,c. ~l-: ~ I· ..,...:(~ í"lr ...•,' j."~'_.'~:-"'.;l~ .1r·~:~ ii"~ 0.:--:,(1 ,..:;~.... :J v-v rv r- -C-,' (>o/l t.,-,.l "_ ~._ V~' •• -, 'J'.' .• '. _.!.l, __ .'. __.~ '-'." c•• ,.,c .• ,.~,_" '.ld. ,c . ...l8.1-.). c:..••• ~ J.LOS "X __.LCl -

~:t~~l~~f~~~~~.~;/~·~~':~:\~3~'i :~.~,'~~:~~~s~~'-'â~8~~;3~;kt;~abéJ: :'l() f.i"
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?

b ) compar-e ....e r a's ;:>.", ,..,c do pr cf'e s s or~ ~ c"~. \~\.j,::; . _ ~.~{.,-,.~_c.c..JJ __ . . __ ~ _,:,:)~ ~.

se lS(1hta~.!.o ce s..ca cbriga çao 3

~ • _ Acatedratlco, sa~vo se es

c) comparecer ao J oca] das 3.:112,8,. antes do inicio das mesmas
a :simde, d í.spcr'. segun~ü as indi.c.açõ~sdo professor 'qate-
dr-at.Lc o, tudo quarrt o for ne ce s sar-Lo a efic.iencia dí.da tí.ca,

Cap:ftulo XVIII ~. Das penalidades
Art~ 119º ~ O pessoal docente est~_sujeito ~s segtiintes pe~

nas disciplinares~
) '+';"\ ...•• ~a Adver ...encz.n j

b} Repreensã03
, s ,.,.....,~..,!\ +- ~ -i -to d i t"... 'tic i uspensao c.,,~ 0.,- 00 ,~c.l.·s)

d) Suspensão de nove a trinta dias,
e) Afastamento temporária;
f) Destitutção .•
Art" 120º ....ús penas pr-ev í.s.tus no artigo anterior serão apli

cadas na forma seguinte~
I - Advert~ncia:

::

/?-) por transgressfio de 'prazos regimentais ou fa:).tade compa-
recimento a atos escolares pnra os quais tenham sido con-
vocados, salvo justj,ficação apresentada por escrito e a-
ceita pelo Dlrc tor ~. I •• _

'b) falta de comparecimento aos trabalhos escolares por mais
de oito dias consecutivos, sem ciusa participada e justi~
f'ícada.. '

11 - Repreensãog
Na s e gurída reincidência' das duas a Lí nea s anteriores •.

~, ~
lI! - Suspensa? ate oito dias:
'a) por falta de aca t.amçnt.oàs determinações das aut.orí.dade s,

baseadas na lei'e neste Regimento;
b) por desrespeito em geral a' ql.<alquerdisposição explicita

nêste Regimento,
IV - Suspensão de nove a trinta'dias:
Na rein.cidência das alineas .ant.erí ores,.

,
,V - Afastamentp temporario:
a) nos mesmos casos do item IV?
b) 'por des1dia no desempenho da função~

VI,- Destituição:
a) por abandono das .f'unçoe s, sem Lí.cença , mais de t.rí.nta di-

a's ;
b) 'por afastamento do cargo por mais de qua~ro anos consecu-

ti~os, em ~tivi4ades éstranhas ao ma~isteriQ~ salvo o ca-
S? ~e, funçoss "pu,?J:Lc;ase Le t í vas ou em comissao na alta as!
mlnlscr~ç~o publlsa,

• • '" < -- , • d d'd"'t' "I~; .por lnco~~et8nc~a'cu~t~rnl e lncapaclga e ~ a lca, aeSl~
di,aLnvet erada no dE.;'~,mpenho das f'unç oes ou atos incompa-
tíveis com a mor aLí.dade 0' dignidade da vida escolar?

~ \
.l. r por delitos s0je~~0s ~ açfio P0nal.



.•.

j'

~c ' , ., ', <

l ': ,H ,t",·,.. :';1'!.;, t > irl' ti; ~. -I~':;..",

fls. 22
§ ~n~co - A pena de advert~ncia, primei~amente verbal e sigi

losa, sera aplicada) por escrito, na reincidencia. .
J.. l'Wl _ •

, Ar t , 121 º ~~As penas d§'adver tencí.a, repreensao e suspensao
ate oito dias sa o de cornpe ténc í a do .Diretor; as qe suspensao de
nov~ a trinta, dias e ~ pena de af'a.rtament.o temporario sa o da com-
petencia da Congregaçaoc .

_ Art. 122º - A pena de destituição será proposta à .Congrega -
çao pelo Diretor, nos casos da alinea a, ~e d, e pelo voto da~3 da totalidade de membros da Congregaçao, no caso da alinea d
do item VII do ~rt~ 120º~

§ lº ~ Em qualquer dos casos, a pena de destituiçijo ser~ pr
posta mediante inquerito qdministrativo, no qual atuara uma comi
s~o dê profess~res catedraticos, eleitos pela Congregaçgo •

.§2~ -.Apl~c~çgo da pe~a de destituiçã~ aos catedrúticos ~o~
di;I'?~t.o,a V~ tal;Lc~dade~ ser a ap Lí.cada de acordo. coma legi sLa çao
vi gerrte i c. •

§ 3Q",;" Ha~ d'elib~rações da Congrega~ão,re~ati,!as a pena .de
desti t.uí çao, 50 poder-ao votar os professores ca ted'raticos e'feti io.,

vos~
Art~'123º - ~is-p'enal~dades impostas pelo ~i~et~r caberá re-

curSo a_Congregaçao e das lmpostas por esta, aos orguos de admi ~
nistraçao de,hierarquia superior.

capitUlO XIX - Do Corpo Discente
Art. l24º - são membros 0.0 cOf'podiscente ~0doS os alunos t'~

guJarmente matriculados nos diversos cursos da Escola9,.Capitulo XX - Dos Deveres e qirêitos dos alu-
nos

Art. l25º - S~o deveres dos alunos:
a) Diligenciar para o aproveitamento máximo do ensino;
b) Frequentar os trabalhos escolares; na forma dêste Regimen.

-to"7 . _ .

~) Submeter-se as provas de 'rendimento escolar, previstasriê~
t~ Regimento, e é1 outrns que forem exigidas pelos profes-
sores;

d) Abster~se de atos ~ue possam impostar em perturbaç~o da
o~dem , ofensa aos bons costumes e desrespeito aos profe~
sores; , '

eO)Contribuir para o prest:Lgio sempre crescente da RSbola;
r) Observar tôdas as disposições dêst~ Regimento.
Art. l26º ~.são direi tos do ãluno:
a) Receber o ensino referente ao curso em que se
b) Ser atendido' pelo pessoal docente em tôdas ~sN ,.taço~s de ordem pedagogica; -
c) Fazer parte do Centro Acadamico da Escola;
d)

matriculou;.
suas 301ic1.

Pleitear o anroveitàmento de bolsas destinadas a
no pais e no·estrangeir07 .

e) Apelar das penalidades,imEostaspelos órgãoê administrati
vos da Escola para os orgaos de administraçao~ de 'hierar-
QU.1.':a C'u.-;"'e"-~iOT .•~) 1-' .l -- ..•••.')

estudo
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f' ) Compar-cce.r a sessao da Congregaçao ou do Conselho Tecnico
Administrativo que tiver de julgar recursos s&bre a aplica
ç~o de penas' disc_tlinares que lhe houverem sido impostas;

CapituLo XXI - D2s penalidades
- ~'I .Art" 127º .~ Os. aIuncs estao sujeitos as seguintes penalidades:

a)"Advertência;
b) ,Repr eensao ~
c) Suspensão atê oito dias;"
d) Suspensão de O a 30 dias;
e) Afastamento tem~or~rio; e
f) ExpuLsão.
ArtQ 128º -'As penas previstas no artigo anterior s~rão apli-

cadas na forma seguinte~. '
, ~.
I - Advertencia:
a) Por desrespeito ao Diretor ou a qualquer membro do

docente; .
b) po~ desobediência às determinações do Diretor ou de qual -

.quer mempro do corpo docente;
c) por perturbaçã.o da ordem no recinto da Esco.la;
d) por p'r~jufzo materi~l do patrimônio da Escola,

brigaçao de indeniza-la ou substituir o objeto
11 - Repree~são:

. A ~a) Na reincidencia das quatro alineas anteriores;
b) Por ofensa ou agressão a outro aluno;

,c) Por injúria a funcion~rioadministrativoo
-', .111 -Suspensao ate oito dias:

a) Na reincidêI?-ciadas. tr.êsal{neas ant.er-í or-cs ;
b) Por impobr.idade na execução de trabalhos escolares;
c) Por 'injúria ao Dire t.oz-ou a qualquer membro do corpo do-

cente"

corpo

~alem da o -
danã f'ã cado •.

IW - Suspensão- de 9 a 30 ftias:
na rein~idência das três al{neasanteriores.
V ' '- Af'ast.amcnüo temporario;
ª) Nos mesmos ca~os do item IV;
b) Por agressão'ao Dir;etor ou a qualquer membro do corpo do -

cente ou a funcionaria administrativo.
VI .~ Expulsão:
a) Por atos desonestos? incorripativ-eiscom a dignidade da ins-tituí.çâo ; .

b) Por delitos sujeitos ~ aç50 penalo

Art~ 1~9º - As penas de advertencia serão aplicadas pelo Dir§.
tor , em carater r-eser-vado, pr-Ime í.ra.nente, e~ "em caso de reinciden-
cí.a, .por escrito"

.,.
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repreensao e su~pensao a

• ~I '.J I .••

Ar t , 13~º '" As dem2:~-S ',:)snas ser-ao da comoetcrrc í,a da Congregn-
ç~o, mediante proposta ia Diretor~ ~

'Art ~ 132º ~. Nos ("A.SC3 de aplicação das penas d-e afastamento
temporária e df3 expu.isa c , 0 Diretor ó.":'ld;7..:r.á élbri~' inquérito} ouvi-
das testemunhas e o act:::;o,(.L: '; . senc.c por escrito todas as convoca ...
ções para .qua Lquer a to de .iúqué'ri to disciplinar.

§ ~º -. Conc Lufdo ,() :I.n.quérit07 e no caso de aplicação da pena
disciplinar, ,e~ta 32I"~1c omun.í cadc , por escri to, .:ao aluno culpado e
ao seu .r-esponsuvc-L, se :fcr mcnor, com a Lnd í caçao dos motivos, que
a determinaram~

;

Ar t , 1..33º - Das penas impostas pelo Diretor. cabera rec'ur~o
Gons~lh9. TGcnico-bAdminist;zati vo e das impostas pela Gongregaçao
aOS orguos de administr.açao de hierarquia superior,.

Art •. 134º .~Consti tu~m recompensa' especial:

ào,

I -'Elogie vsrbal do profe-ssor qUqndo se tratar de trabalho g
til ou de pratico de a t o r ec omendaveLj

11 - O mesmo elogio perante a turma') quando se. tratar de trabQ;.
lho ou~~ato ~igno de especial louvor;

111 - Elogio do DíretorQ perante formatura dós quadrós da Esco-
La , quando se t.r a tar- de trabalho ou ato de assinalado mérito •

.•." .. - -Capitulo XXII - Dos org~os de representaçao
,. , .; N

A;:t 1 1)5º ...O c or po discente ter;a como.unico orgao de :sepre
sentaçao o Centro Academico} que sera dirigido por um Diretorio~

Art. 136º - O Cent~o Acad~mico ter~ por finalidades:
a) R~presGntar o Corpo Discente",da Escola e defeI}der os inte-

resses dos estudant§s~ de acordo com os principias gerais
orientadores da Uniao Nncional dos Estudantes;

~ "

b) De~envolver oespirito de classe e tornar agradavel e edu-
cativo o convívto entre os membros do corpo discente ~-

c) CooEerar com o corpo. docente e a direç20 da Escola na e1e-
vaçao constante do uiveI do ensih07 . _

d) Pugnar na defesa d:JS interêsses profissi~nais,· futuros" da
classe:

J

e) Auxã Lí ar-, na med.í da do po~si ve L~ os e9tudantes da Escola,
dispensando-l.hes a assistencia necessaria.

Art e 137Q: ~'"Para ccns.t.í t.uí r o Centro ,ácadê~ico, os alunos i{l"
teressados de ver ao 80 r eun.ír e. r-ea l í zar- em local , _dia e hor a , pre-
v~amente f'Lxad os , uma i\.ssGmbleia Gera} par-a eLeí çao de uma Comis -
sao Or-gan.l z.ador a , c ornp os t.a de 5 membros"

Art c 138º - li Comí s sao Or garu zaô or-a a
arrtor í.or , olr.:~~)ora:('á1)Jn2:tojéto de Est~ tuto
e o submetera a dí scussao e a. apr ovaçao da

d . I . , .. ,." . -' í tvoca a, par-a ta ~, com an.:'Gcco.encJ..8.de Ol o
§ úhico .~A ASfjemblé'~ta deli berá ~ presentes, pelo menos

do Corpo Discente, por ~aiorla absolutap

que'se refere o artigo
no prazo de trinta dias
Assembléia de aLunos con
dias~

2/3
Art .• 139º - Os cs t.a but.os J .•bem como suas, reformas subseqüent.o s ,

una vez aprovados pela /iss(~mbI2ia a que se refere o ar t , anterior,
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serão submet.Ldos ao ConseLho Técnico-,adl11inJ s+r o.t í. vo a fim dE: que
..,.. -1\ • ..,. _<' _ l'. '. r.f j/

sobre eLes se mana f'es te G uecl,ja;SClbre '2.5 a.l,teraçocs nece s sar í.as s
no prazo dc.3Ü- dias,

§ Único - O Conae Lhc rÇ,c r:;lc '>-Il.dmirü 5 tra ti vo só poderá impug-
nar, os estatutos, ~inobserv~ncia da 1ei, do Regimento da 'Escola ,
e da forma porque e regulada a relaçao entre os estudantes e °
Corpo 110ccnte, do ato· cabcnô'o recur so pa_ra ~ autorida<1e cotn1}eten-
te, ato 30 dias depoj.s de 'sonhecida- a .uoc,isao do 'Conxelho ~ecnico
Administrativo" Áê alte::.:'açoos introduzidas pcLo Conselho Tccnico-
Aqministrativo9 na') havond e :ré9.urso - resolvidas em ªefiriitivo as
duvidas_por acaso levantadas sobro a primitiva redaçao dos estat1!
'tos ser-ao estas consideradas aprovadas 0-

Art. l4oº .., As atribuições do Diretório Acadêmico serO:o fix~
das pelos Estatutos~

, ,~ ,
i-irt. ~4lº - Do~ Esta tutos dcver a ; obrigatoriamente, fazer

pa-rte um Codigo de Etí.ce , n2 qual serao pr e scr í. tos os c ompromí s '!"

sos que os estudantes deverao assumirQ de estrJta probidade na e-~ , A
xecu~ao de todos os trabalhos e provas Gscolares,t'de zelo pelo Pê:.
trimonio moral e material da escola e de submissao aos·interGsses
individuais aos da colctividade~

Art. ~42º - o Diret6rio Acadêmico s~rá composto de nove mem-
bros~ no maximo" eleitos pclos estudantes regulamente matricula -
dos, devendo, cada c~rso normal da Escola ter, no mínimo, um re-
presentante no Dã re tor Lo, . .

§ único .• Somente poderão ser reeleitos E::stúdantes que, te-
nham sido promovidos no ano letivo anterior e -que nao hajam sofri
do penalidàde disciplinnr"

Ar t , l43º - i~s reuniões do Cent.r o Aca.dên1ico realizadas para
eleiçno dos membros de que trata o artigo anterior, dev~rão ser
presiqidas pelo Dire'tor da Escol~: ou por um dos membros do Conse-
lho Tecnico ...•Administrátivo, por ele indícado~ ,

Art. l44º •• o Centro bcadêmico orgànizará comissões pcrmanen, - ~ .., -
t.es , 20nsti tuidas ou 1).2.6 de membros do Ddr e tor í.o , entre as qua í s
deverao existir as três s·GP'uintbs:_ _.. .0

lº - Comissão de be:neficêr:lci,a~e previdência. 'i
2º -, Comissão cient{·fJ.o3. ~ e
3º ~. Comissão' s ocí.a.l.,
Art , '145º c.., As atribl1içoes das Comissões serão d.íscr-Lmí.nadas

nos estatutos"
Artr l46Q "" Com'o f'Lm de estimular as atividades das associa

..., A :-, - . -

çoes dos estudantes~ quer em-obras de qssistencia material ou es-
pirit:ual, ...quer nas com:peti.çoes e,~xercicios esportivos%, quer Aem
comemoraç.oes c .Lrri cia ti vas de car-a ter s ocí.a I , reservara o Conse -
lho Tecnico-Administrati'lTOs ao oLabor e.r o, orçamento anual, uma _
sBbvenção que não deverá exceder a import~ncia das taxas, de admi~
sao ao l~ nno dos cursosj no ano letivo.anterior.

J . ~ ;I

. § IQ :'A import~nci~~ ~ que se refere 6ste artigo sera posta
2. dí.spos í çao do Centro Acadcmíc o , dentro dos primeiros dois meses
10 ano Le t í, vo , sob c: imE;d:LD.·i~a r-e sponsabí.Lí dade Ç!c sou Pr os.í dorrto ,
em valor LguaL ao com que concorram as as socLaçoe s ou os es tudan-
tes do respectivo estabelecimonto, para os mesmos finsp

§ 2º "- O C8J;lt=ÇOACD.dé:micoap.TL;SeT'lijarâao Consêlho Tócnico-Ad
cinistrativ01 ao t.errní.no df~ c;<..':.c.aexer c.í.c í,o o respectivo baLanço ,

..

•
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comprovando a ap.Lí.caçao da subvcnçà o ,:recebida)bem corno a da quo-
ta equivalente com qUB CODCOrl'aJ1ise:flCC'vedada a distribuição de
qua Lqucr par ceLa de nova subvcnçeo ':::'útGSde apr-ovado o referido
balanço"

A

§ 3º - Na oportGniclade qa mudo.nça do Centro Academicoq o PrQ.
sidente do Centro transferira ao seu substituto o saldo da subven
ção~ f'Lc arido obrí gado a oompr ovar , dentro de cr í rrtc dias a impor=-
t~ricia aplicada sob sua responsabilidade~ .

A' .'Art, l47º ,- O Centro Academico e obrigado a lançar todo o mQ
vimento de receita e despesa em livres npropriados com a devida
comprovaçao 8

.. § ~nico - A·inobserv~ncia dessa
tuiç~o do Dirót6rio, sem prejuízo dri
naI e disciplinar de seus membros~

Art" 148º N A direção da Escola não poderá intervir na
do Centro" respeitado o titulo XII do Decreto nÚmero 19.851,
11-4-1931:

...., ,obrigaçno importara na desti
responsabilidade civil, pe-\

vida
de

Art~ l49º - O pr~sidEnte do Centro Acad&mico representar~ o
corpo discente junto à direção do estabe15cimento e nas . sessões
do Consôlho-Técnico-h.dministrativo,·Poderá ser convidado para as
sessões de reforma r-egImerrta L, .í.nt.er essendo , expr-e ssamente ~ ao
Corpo Discente, ou em casos especiais, a juizo da direçaoc

; Art e l50º ~~O Diretó:C'ioque 9 denoi s de adve rt.í.do , insistir na
pratica de atos infringentes dos proprios Estatutos ou do Regi -
mento d~ Escola2 bem assimp o que não cQmQrir as decisões do Con- .
sêlho_Tecnico.~Administrativo ouCongregaçao, será dissolvido pela
D~reçao da Escola?" convocando o Diretor, imediatamente novas elei
ç oe s ,

'P""t,l "':17._:1 u..•.o _i v

Da Organização Administrativa
Arto 15lº - Á organizagão~dministrativa da Escola ser~ supe

rintendida pelos seguintesorg20s de direção~ - -
a) Congregação;
b) Diretoria; :

)

,'\. Pc Conselho Tecnico-Administrativoo
, -Capitulo XXIII -. Da Congregaçao

, Art~ 15~º - A Congregação ~ o 6rgão superior da direção ped~
gogica e didaticac

Art. 153º ""A Congregação será constituida pelos:
a) professôres catedráticos efetivos,
b) professbres catedr~ticos ~nterin~s;
c) professores contratados para a 78sencia de cátedraQ
§ único - ~s sessões da Congregação somente· poderão ser ini-

ciadas com a -presença do mais da metade de se-usmembros, excotuan
d9-se as sessoes solenes., que podel""aoser realizadas com qua::i.quer
!lumero.

Arte l54º ~ Compete à Congregação;
a) apr ovar- o Regimeata Interno da Escola ')

'\ rv ,~~b) escolher:t por'votaçao unlnomil1al? dentre 05 professores
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~. , N 1\catedraticos efetivos~ em exercicio,de suas funçoes~ tres

nomes -para consti tuiçao da lista -t.r í.p.Lí.ce para provimento
do cargo de Diretor é vice-diretor;

c) organizar, por escr~t{nio,secreto, a lista para escolha
- 'dos mempr cs do Conselho ~2'~cnico-Mministrati\vo,a ser sub

metida a autoridade competente;
d) deliberar sÔbre tôdqs as-questões relativas ao pr~v.imento

de cargos do maglsteri09 na forma estabelecida neste'Re-
gí.ment o , de acôrdo com as disposições da legis:La,çãovigente" " -,

e) deliberar' sôbre tôdas •.as questões ,que, d,ire~a ou indire-'
.tamente, interessam a ordem pedagogica~ didatica e patri-
monial·7 •..

f) deliberar~ em pr~meira instância, sôbre a destituição do
memb~o do magisterio;

g) colaborar com ~ Dir~t0riq, quando devidamente consultada;
h) eleger pelo,processo uninominal dois dos seus membros e

escolher três out~os para constttuir'as c9missões examin~
doras dos 'concursos para profe$sor catedratico;

i) deliberar sôbre as inscrições e realizaçbes dos concursos
e tomar conhecii]Jentod.ospareceres elaborados pelas res -
pectivas comissoes examinadoras; ,

" 'j) designar o subs,kituto do professor cateqrático nos inipedi
mentos1 quando estes excederem a um p~riodo escolar; "

1) designar professôres para o est.udo de assuntos' que inte -
,." A .? areSsem a Escola ou comissoes deles nara representa.·,la em~ ~ ,congressos científicos ou em comissoes tecnicas;

. - . . . ~
m) emitir parecer,s6bre quaisquer assuntos de ~rdem didatica;
n) autorizar DS contratos dos professôres·para a realização

de cursos ou para a execução de pesquisas;
o) autorizar a nomeação de assistentes;
p) aprovar os programas dos cursos normais ou extraoràinári-

os;
q) concorrer para a eficiência qo en"sino, sugerindo, aos l(o-

deres superiores? por ~ntermedio do Diretor, as providen-
cias que julgar necessarias;

, "r) conced~r ao professor disI?ensa temporaria do ~xercicio do
magâ sterí,o ~ para r caLa'zacáo de pesquisas ,.no pais ou no
estrangeiro; •A _ A .
deliberar sobre a concessao de pr emí.os ie sco'Lar es ;
deliberar. sôbre as questões que direta ou indiretamente in 'teressem ao pat.r ímônã,o da Escola ~ .-
exercer os demais ,atos que sejam de sua competênCia, em
virtude de lei e dêste Hegimento"

"

•

s}

r ' I t)

u)

,Art. l55º PO A Congr-egaçáo êe reunirá ordinàriamente d}}asvê-
zes por,....ano,devendo a convocaçao dos membros da Congr-ega ça " para
as s9ssoes, ser feit.a com antecedência de, pelo menos, 48 horas,
Bor oficio do Diretor, no qual virao dcc Lar-ados os fins da reuni-
ao.

•

..
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§ único"" A Congregação se Teunir:á extraordinariamentej a pe
dido do Diretor' ou por soliei ta<sB.ode J./3 de seus membros o' -

, .
J. •• - .:".J ;t ,Art~ '1560 ."Ab.erl-éla sessao, o secre·tario nroceder-a a leitu,

, ,'-. pra da ultir.lSJ,ata:; quer depois de dlscutidao é1provada,.Sérà assi-
.nada pelos membros prosent.e s ç o Diretor expor a , em resumoj r a or -
dem do dia da r-euní.ao é dar-a a palavra aos membros que dese jarem
se manifestar sôbre os assuntos em discussãoO"

§ único ~ No caso,de o assunto em debate cOEtei partes dis -
tintas, podera qualquer dos membros da Corigr ega çao :requerer que.
cada uma delas seja discutida e votada separadamente.

. . '- I _ IV .? .Art. l57º ""Dur ant.e,a ddscussao nao ser-apermitida, a nenhum'"
dos membros da Congregaço.o~ ° uso d~ palav~a por'mais de 10 minu-
tos, de cada vez nem mais de duas vezes, sobre o mesmo assunto ,
excluido o relator~ paro. esclarecimentos e .

§,único - :[inda a discussão de co.d{iobjeto~ o D~retor o su -
.geitara a votaçao e est~, quando nominal~ principiara pelo"~rofe~
sor substituto em exercicio1 e em ~eguida os demais professores,
começando pelo mais' novo no magisterio.

ár t , '158º,""As deliberaçõesd~ Congregação' serão bomadás ~o:r
maioria de votos, ressal;r.adaa hipotese de p~dido de reforma des-
te Regimento, quando serac exigidos 2/3 do numero total dos mem-
bros da Congregnçao~ ,

§ lº ..Se o assunto in~erErssar dire~amente .a qualquer. um dos
seus.membros, a votaçao sera por esc~utlnio secreto, prevalecen-
do, ,se houver empa~e2 a opigiao favgravel aq interessado, que.po-
dera tomar parte na discussao mas nao podera votar nem.assistlr a
votaçao.

§ .2º - O Diretor além de seu voto terá o de qualidade ..
. _, ~JV,..,Arto l59º - O membro da Gongregaçao que assistir a sessao noo

poder~ deixar de votar e o ~US abandonar a sess~Q sem justo moti-
vQ pela Congregação~ incorrera em falta igual a que cometeria se
nao comparecesse, sem CQUS:l justificada'1

,Art. 160Q ~ Se,~no decurso de uma sessão? verificar-se falta
de numero, a d.íscussao p~osseguirá, ficando adiadas asvotaçqesm
ra quando, na mesma sessáo ou.em outra, estiver presente o nume~o
regimental. '

Art. 161º",-Resolvendo a .•Congregaçãq que fique em segredo a.l
guma dás"decisoes, lavrar::se"'a~da mesma, uma ja ta especié3;l,.fechfl:.
d~'com selo da Eêcola e sobr-ea capa do .envo],torio lançara o Secr2.
tarió a declar~çao de sigilo, assinada por ele e pelo Diretor, a~
sinalando tambem o dia em.que se tiver deliberado. _

.Art, l62º - Poderá a Cangregé1ção~quando.lhe parecer oportu ••
no, retirar da referida ata o carater sigilosoo

,.,Art~ 163Q - Esgotados os;.objetivÇ(sprincipa.iê da sessáo , po-
~erao os membros~da Congregaçao, prop6r a di~cussao do que j~lgaM
rem conveniente a regularidade e-ao aperfeiçoamento do ensino, a-di-ando-se, porom , as vot.a çóes para a sessão seguí.rit.e ,

Arto l64º H Se.'por falta de te~po n~o'puderem ser decidi -
das na sessao , al.guma das questõ~s sueitadas? ficará adiada a di~
cuss;o respectiva, marcando, entao, o Diretor o dia em que devera
prosseguir (O

••A~t. l65º "'"O""Secretário lançará por extenso~ ná.ata d~ cada
sessao, as indicaçoes propostas e o resultado de cada votaçaoo
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demais pane í s submetidos ao. julga-
as deLâberações por ela' t.omcdas

§ lº - Os requerimentos e
mento da Congregação~ bem como
serãó lançados em extratosa

t">.J' 11. '.: r,'

§2º - A Congregaçao pode.ra manda).'inserir •.por ex tonso . ou
~ -, ? ". .em ex tr-at;o , suas,resoluçoes nao so nas atas c-ornonos documentos em

que devem ficar dêsse modo reg.íst.r-ada s o .

Capitulo XXIV .., Da D1retoria
. Art. 166º - A Diretoria, representada na péssõa do Diretor ,
é órgão executivo que coordena, fiscaliza e superintende tôdas as
atividades da Escolao

.. Art.: 167-º cc O Ddret.cr, nomeadojie Lo Poder Execut í vo, será e.§.
colhido ~entre os nomes da lista triplice organizada pela Congre-
gaçao. ,

§ lº - Do Diretor terá exerclcio pelo prazo de três anos e
só poderá figurar na lista trlplice seguinte pelo 'voto de doiste~
ços da Congregaçao.

§ 2º - O Diretor será substituido'em suas ausªncias e impedi
mentos pelo Vice-Dire~or,. escolhido pe}-aCongregaçao e nomeado p~
Ia autoridade competenteo

§ 3º - N~ ausência ou impedimento ~o Vic~-Diretor, o Diretor
será substituJ..dona presidência do Conselho Tecnico-Administrati-
vq e na Direção da Escola2 pe~o membro gesta mais antigo no mag~.§.
terio.'No caso de empate ç ser-a escolhido o mais idoso. - '

. § 4º- O Diretor poderá ter, se assim o desejar, um assessor,
pôsto a sua disposiçao mediante ato de autoridade competente e desua Lndf caçâo , - . '

Art.168º ...são atribuições do DLretàr:
. " A-'a) entender-se oom os poderes pub.Lí.cossobre 'todos~os assurr-

tos que interessem a Eaco l-a e dependam da decisao daque -
Le s.;

. , ~b) rePresentar a:Escola em quaisquer atos",pub],icose nas re-
laço~s com ou~ros ramos da adm~nistra.çao publica, ínsti -
tuiçoes cientificas e cor.·poraçoesparticulares;. \

c) r~presentar a Escol~ em juizo;
d) fazer parte do Consêlho Técnico-Administrativ<?;
e) assinar di~lomas expedidos pela Escola e conferir grau;
f) executar e fazer eiecutar'as decisões da Congregação;

'" - ~,~g) convoc;;are presidir as reunioes.da Congregaçao e do Cons§..
IhQ Tecnico .•-Admí.n.ístr-a tivo;

h) superintender todos os serviços administrativos; ,
i) fiscalizar a fiel execução do regime didático, especial

mente no que respeita a observância de horários e de pT-O-
grama e atividades do dorpo docente e do corpo'discente;,

'"

j) aplicar as penalidades regulamentares?
.1) cumpr í r e.faze:\.'"eumpr í.ras disposições' dos regulamentos e

regimes especiais;
m) dar exercício aos funcion~rios docentes ~u administrati •

vosJ
n) designar o Sec~et5rio, os Chefes ge Serviço e seus substi

tutos, nosNimpedimentos, .quando naó estiver prevista a
subs t ítua.ca o ; ,
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o) encerrar os têrmos de matr:Lcula9 de exames e de concursos;
p) as~istir, sempre que poss{vel, aos atos e trabalhos esco -

lares~
q) con6~der f~rijs e licença na forma da lei e d~ste Regimen-

to;
r) homolgt~.:~os parecere s do 'Consêlho T~cnico-àdD1inistrativo..
Ar t , 169º .-são atribuições do V:Lce-,Diretor~
a) substi tuir o Diretor em .seus impedimentos j

b) coordenar as atividades dos diversos cursos da escol.::,;
\

c) desempenhar outras funções qUe lhe forematribuidas~ ,pelo
D~retor. .

Capitulo X1~V - Do Cons~lho Técn~coAdministr~
tiv~

'." , ,.; ~Arto 170º - O Conselh2 Tecniço-Administra!iyo e orgaoconsul
ti~o para o estudo e soluçno deAtodas as questoes admigistrativas
e financeirasj e colaborar em todas as demais atribuiçoes da Dirrt
toria da Escolao

A , ,Art~ 171º ·-0 Conselho Tecnico-~dministrativo tera como p~e-
sidente o Diretor da Escola, que sera substituido nas suas auxen-
cias ou impedimentos evxntuais pelo Vice-Diretor ~ na falta des -
te, pelo mem.b~o do Conselho mais antigo no magisterio da Escola"

.\ , ,;Art. 172º- - O Conse~ho Tecnico ...Administrativo e constituido
.por 6 l2rofessôres catedraticosem exercício, escolhidos pela con-
gregaçao, e renovados de 1/3 anualmentee, . -, ,

§ unico .•A eleiçao sera por escrutinio secreto e cada mem. -..."b~o da Qongregaçao yotara apen~s em tantos nomes quanto os neces-
sar í os a con~ti tuí çao , renovaçao ou preenchimento de vagas -o.r) reâ.
pectivo ConseLho , . .

Art. l73.º - O Consêlho Técnico-Administrativo reunir-se-á em
sessão ordinária uma vez por mês~ convocado e presidido pelo Dir~
tor ou seu substituto,legalD

§ lº - Reunir-s'e-á extraordinàriamente quando, convocado pelo
Diretor ou seu substituto legal ou mediante solicitaçao de 1/3 de
seus membros ~.

\ § 2º - De cada reunião 'do ConseLho T~cnico-Administrativo Ia
" -vra~-se-a uma ata qpe sera assinada, por todos os membros, na se§.

sao imediata. .
§ 3º - O membro do Consêlho T~cnico-Administrativo que sem,ca~sa jus~a, a j~i~o.dos demais ~embros~ de~xar de comRar~cer atres sessoes or-dInarí.as consecut í, vas, devera ser subst í t.u.í do,
Art(' 174º - O Consêlho Técn.ico-Administr'etivofuncionará com

a presença de pelo menos 2/3 de seus me~bros, sendo tomadns as d~
cisoes por maioria de votos~

§
. ,unico - O Diretor~ ou seu substituto legal. tera di=eito a

voto? inclusive o de qua.lLdade , '
. ,-.,; -,Ar t , J.75º .~ Cons t..:'~tuem atl"ibui.çoesdo Conselho .Tecnicc",Admi·~

~istrativo~ -
le aprovar as ~statuto~ e balanços anuais do Centro Acadêmico~
2" autorizar a nomeação de professôres adjuntos ou assis·tentes

e auxilIares de ensinoa

'. -
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3~. fixar anua.Lment.e o numero de alunos a serem admí, tidos a
matricula tnicial nos diversos cursos mantidos pela Esco..:
Ia ~

I

4e rever os pr9gr~mas de ensino, a fim 4e verificar se obed~
cem as exig~ncias regulamentares;

5~ organizar o~ horários para os cursos9 ouvidos 25 respecti
vos professores e atendidas quaisquer circ~nstancias que
possam interferir na regularidade de freqüencia e na boa
ordem dos trabalhos ~id~ticos~

6. fixar1 ouvido o respectivq p~ofes50r, e de ac~rdo com os
interesses do enslno, o numero de estudantes das turmas a
seu cargo;

7a autori~ar cursos de post-graduaç~o ou cursos intensivos ~
formaçao que se realizem dentro ou fora da msco~a, depois
de rever e aprovar os programas e as condiçoes de funcio-
namento;

80 deliberar s~bre todos ;s assuntos que digam res~~ito ~ cQ
brança de taxas escolares ou outros emolurnentos;

9. organiz~r as comissões examinadoras para as provas de ha-
bilitaçao dos estudantes;

"" ".." ~10. escolher tres membrgs da comissao julgadora do concursopê:.
ra professor catedraticoj ,

110 indicar o substituto dQ professor c~tedratico ou do assi~
tente, nos seus impedimentos temporarios;

. ",,', ,.... ,
12., propor a autoridade superior a suspensao temporaria ou fg

chamento decurso' em cujo funcionamento se verifique nao·
estarem sendo respeitadas as exigências legois ou regula-
mentares;

13. e'mitir parecer sôbre cua í squer assuntos de ordem didática
ou administrativa que -devam ser submetidas à Congregação;

4
... ~

1 o encaminhar 'a çon.gregaçao, devidamente informadas e 'v~rifi
cada a procedencia dos: ~eus fundamentos, représentaçoes
contra atos dos professores; ;- .",15. resolver questoes relntiyas a matricula, exames e traba -. " ~lhos escglares ouvido, neste ultimo caso, o professor ·.OU
a comissao ex~minadora~

16~designar comissões para proceder a inquéritos;
A ,17. elaborar~ de acordo com o Diretor, a proposta orçamenta -

ria anual da.Escola)
18. organizar? ouvida a Congregação, o Regimento Interno· da

Escola~
Titulo V

Dos Serviços Administrativos e -
Técnico~..Auxiliares

Art <> 176º '" Os serviços administre.tivos _e técnico-aux:Lliares
da Escola,_que funcionar50 sob-a superintend~ncia geral do Dire
tor, ficarao a car80~

a) da Secretaria~
b) da Bibliotéca{
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'Capitulo XXVI ....Da Secr-e t.arí a

- í '1f1 o 1\ C\ ..L... ,.,J e.Art. ~i!~ - A üeCreLarla sera constltuldapor:
a) Seç~o do Expediente Esc~lar (SpEcE.);
b) Seç~o de Pessoal (S.Po)3
c) Seção de Comunicações (SoC.,)~ compreendendo:

. '-

1) arquivo e
Z) protocol.o;
) , ,.d Contadoria lC.)3
) AI ."d 'A"e. moxaTlla o t'~))

f) Portaria' (P.)i
que.funcionarão perfeitamente articulados
colaboração, sob a imediata-vrientcição do
Art. 178º - As seç~e~ se[~o .dirigida~·por

pelo Diretor median~e indic~çao do Seeretario,
to~ sempre que possivel a tecnicos, as ,Chefias
Almoxarifad:o~

. N .~.,Art', 179º ....Sao atribuiçoes do Secretario:
a) dirigir os trabalhos a seu cargo;
b) assinar com o Diretor os diplomas c as certid~es

das pela Escola;

..

,em regime de mutua,Secretario!p
chefes designados
cabendo, entretan-
da Contadoria e do

expedi -

.c) opinar em todds os assuntos que 'devem ser resolvidos pe-, .vlos orgaos deliberativos;
d ) reunir por í.oô.í.camerrte , os seus chefes subordinados, para

cuidar dos inter~sses do serviço; .
e) secretariar as reuni~es do Consêlho Técniéo-Administrati:"
, vo e da Congregação? .

as ~esoluç~es administrativas d~
das aut.cr-fdade s superiores do en- "

f) cumprir e fazer cumprir
Diretoria? do C~T~Ao ou
sino?

g) apresentar ahualmente ao Diretor o ielat6rio dos traba ~
lhos da Secretaria, nêle assinalando as pr2vidências indi
cadas para maior eficiencia da administraçao;

h) cumprir e fazer cumprir as dí.sposLç óes dêste Regimento;
i) antecipar' ou prorrogar por umajhor-a o ex~ediente ,e.pr-opôr

ao Diretor, quando a- antecipaçao ou prorrogaçao deva ser
por maios t.ernpo ]

j) organizar a escala
1)

, . .de ferias do pessoal da Secretaria;
. " 'movimentc.r o pessoal da Secretaria de acordo com as ne-

cessidades do serviço?
m) tomar tôdas as providsncias de ordem administrativa de

sua competênciaQ

Art. 18oº - s50 atribu1ç~es dos chefes de seç~es:'
a) orientar a execuç50 dos se~viços que lhe forem afetos;
b) distribuir tarefas e coordenar os trabalhos;
c) propôr ao secr8tário~ elogios e aplicaçoes de penas disci-

plinares a seus subordinados c'



Ar t , l85º ~,Ao A.lmox.:::tri:fadoc ompe t.es
a) rcquisitsr~ receber e distribuif material pelas depend~u

c í.a s da Escolo.?
b) escriturar o material recebido e distrlbu{do;
c) or gáru zar mapa s de movimento merisu L do material;
.1)' 2,cV·a:';lta:.t'" os ln\~entúrios anua.i s do material permanente e

de consume ~
/

~~'i ,.
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l Seçao doArt 1 181 ~,' Expediente: Escolar compete:.

a) pr oce s sar as inscriçces e matriculas?. .
b) manter em dia o fichário de alunos?
c) regis trnr E; apurar a freq':!i.enciados alunos bem como o nú~

mero de aulas dadas;
d ) apurar a freqH.ônc:Lado pessoal docente para a eLubor a çáo

da !'e3pectiva fôlha pela Seçno do Pesso.al
e) elaborar os hist6riccs escolares; vida escolar dós alunos;

Ao • ,sobre os assuntos didâf ) pr-epar-ar a correspondência oficial
ticos ~

g) pubí.í car o boletim e s.c o.Lar j.

h) preparar os edltais e convocações;
i) lavrar atas de provas1Gxames~ inscriç.ões.e matriculas;
j) registrar diplomas e -certificados;
1) informar os requerimG~tos de alunos apresentados a Escola;
m) fazer a estatística das atividades escolares;
n) forneeer os elementos para publicidade interna das ativi-

dades da,Escola"
Art. l8zº n. A Escola não devolverá aos alunos 9 os docu.rnentos" . ...que exigir para efeitos legais, mas, somente, certigoes dos mes-

mos, exceto carteira de identidade~ prova de quitaçao com o servi
ço militar e titulo eleitoral ti .

Art" l83º ""Compete ~ Seção do Pessoal:
a) propôr nas épocas' pr2prias~ alterações na tanela numérica

e organizar as r e Laç oe s norma í s de todo o pessoal da Esc,Q,
Ia n?

b) lavrar todos os atos relativos nos servidores da Escola e
providenciar a respectiva publicação;

..

) " .•..c propor o proenchiment9 de cargos e funçoes do pessoal ad-
minist:rat.ivo~

. I

d ) manter rigorosamente em dia o as sentàmerrt o individual 'do
pessoal administra tivo e do pessoal docente;

e) formar elementos para elaboração da proposta orçamentária
relativa' ao-pessoal;

f) organizar os boletins de freqU2ncia do pesso~l.
Art~ 184º - ~ Contadoria compete:
a) escriturnr a receita, a despesa e o patrimônio da ESGola;
b) organizar c proposta orçument~ria da Escolao •

"\ , ,e) fornecer a Contadoria os elementos necessarios a 6scritu~ .-r-açao,
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a) Pelo Protocolo,
l~ registrar q e~trada de todos os paE~is dirigidos ~ Escola

e encamí.nha-ü.os 00S diferentes órgaos ~
,..,. ,\. .

2" fornecer a.os::1.l1t.EressadosLnf orrnaçoe s.sobre andamen.to dos
pape í S ?

3D expedir todos os pap~is e processos; I ~
4" manter' em dia o f5,chário nonrí.na L de procedência, por as -

suntos9 dos processos e papeis entrados;
~) ,pelo Arquivo:

/'t :... '; ,1. a~quivar toda 3. Qocumentaçao remetida a Escola, bem cowo
copia de todo o exp~diente feito pelas diversas dependen
cias]

2. providenciar a

~;.i ~.•'1iIIi!iiIt -, "!I&... •• ~-

-;

"
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Art c- J.86º ,n,

:'\ "-J _'
Comne te a Seça'o de Ccmun.i ca ç óc s 5

,:;c,t.a Loga çáo e enca.io maçâo dêsses papéis 7
~ 'Nindice de legislaçao, referenEe
orçamento e a ensino e educaçao;
Oficiais e providenciar a sua enca.-

3~ c o.l í g í r e elaborar um
pessoa12 a materJ.a.le

4. colecionar os Di~~ios
de rnaçâo ?

a

56 elaborar certidões, certificados ou atestados solicitados •
Art. 187º - Compete ~ Portaria:
a) afixar em quadros anroEriados os avisos e editais 61abor~

dos pelos diversos orgaos da Escola; ,
b) providenciar para que as dependências da

riamentc abertas antes de ser iniciado o
chada depois de t8rminado~

c) tor a seu cargo as cha~es de t~das as dependências;
d)

E 1 '. d'"sco a seJam ~.§;.
expediet}te e fe-

cumpri:r;e fazer ,cumprir as determinações do Diretor e do
Secretario;

e) exercer a 'vigilância interna diurna e not~rna;
f ) encaminhar ao Diretor e ao Secretário? o pessoa.Lestranho

ao Serviço;,
g} d.ístr í buí.r- de acor-do com as necessidades do ser-ví ço , con-

tinuo ou serventeS da Escola;
h) atender aos Chefes dGS demais órgãos no que fôr solicita-

do e ao que estiver na sua alçada;
i) manter em ordem e as~eio tôdas as dependências da Escola]
j) fiscalizar os serventes e trabalhadores rioexato cumpri -

mento dos seus deveres. 'levando ao conhecimento do Secre-
p .tario, ,qualquer irreg~laridade cometida pelOS mesmos;

1) mante.r em perfe~to f'unc í.onament.oa instalação elétr~ca,hi
draulica e de g~s~ providenciando as medidas necessarias,
quando houver deficiências das mesmasc

Art . 188º -c O horá:::"Sonormal dos trabalhos dos serviços admi
nt str-at í vos sor4 fixado ';;010 Diretor da Escola, r-espcí.badas as di§.
.posiçoes Estatuarias em vigorD

. ,
~rt" 189º ,~ O Diretor ~ o Vicc-Diretor? o qecreto.rio e o AS9;€ê..

SOl' nao ficam sujeitos ao "pon t o" 2 devendo porem observar o hor-a-
rio fixado"

"

_.

,.:

1,1

I,i

J'.
I

JI
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Cap.it.u.Lo xxv:: # DaBlb110téca

Art. 190º ~ A sua flna~{dade prec{pua s0r~ fecilitar a pes ~
quisa e a consulta bibliogrrifica eos membros do corpo de~ente e
discente da Escola~

§ 12 - As pesquisas e consu~tas.de que trata o presente arti
go deverao ser rea~izo.da.::)em rec.íri to dCL E-scola, condigno e adrede
preparado •.

. f' I' p I

§ 2º .: Aos prof'o ssoros catedraticos sera~ er.t.retarrto, permi--
tido emprest í.mo de obras Lnt í.mamen te ligadas a sua cade í ra ,~medi-
ante rpquisiçao ~esc-rita e aut.or-Lzaçao expressa do biblioteco.r~o ,
que estabelecerlliprazo durante o qual a obra solicitada podera fi
car em poder do requerenteo

§ 3º - Em hipótE1.seal.guma o praz9 concedido na formo. do pará
grafo ant.er.í.or- podera exceder de um mes c

Art .•191º ,.•{laverá na Bibliotéca três ar-qtrí.vos , destinados,
respectivamente, a catalogaçao das obras por assunt07 autores e
t{tulos~ .

. - ~ ~ A
§ lº - De cada ficha constarao, alem da rubric8._quelhe for

especificada, o preço da obra, a data da SUÇ3. aqut sí.çao e'a,.firma
comercial que a f orneceu , ..

. ,~§ 2º - Caso se trate de obras oferecidas a Biblioteca. as in
dicaçoe~ megcionadas no par~grafo anterior ser~o substituíAas pe=
la declaraçao do nome do or'ertant.e,

P. ~Art" 192º - As atividades da Biblioteca serao superintendi -
P Idas pelo Bibliotecar~o~ o qua~ dispora de um ou mais auxiliares e

de serventes~'cujo numero sera fixado pelo Diretor, em virtude das'
n~cessidades do serviç04

; ;... - .; ,
§ unico - A escolha e a nomeaçao do Bibliotecario se fara de

conformidade com a legislaç~o vigente, por proposta do Diretoro
Ar t , 193º ~> Ao Btbliotecário compete:
a) conpervQr-se na Bibliotéca durante as horas de seu expedi

ente, nao podendo dela se afastar sem motivo justificado..,e sem passar ao seu substituto eventual a superintenden -
•• c í a do serviço?
b) zelar pela conservação gos livros e de tudo que estiver

sob sua guarda e proteçao;
c) providen~iar anualmente a aguisição,de novas obras~ bemx2.mo a asslnatur~ d~ publicaço~s periodicas de real intere~

se científico did~tico-pedag6gico;
d) superintE:nder os serviços de consulta? prestando ou,faze!!,

do prestar aos mombros do corpo docenth as informaçoes s2
licitadas;

e) organizar; e remeter ao Diretor? no fim.de cada ano Let.lvo?
um relator:Lo dos t.rabaIhos da Biblioteca e do estado das

,'i' 1'\ .obras e dos woveis confiados ~ sua guarda 8 zelo, indican
do as providencias a que a pratica lhe tiver sugerid04

Art ~ 19l.iºc. Ao aux.í.Lí ar-de Bibliotéca compete ~
a) censer-var=se na B1.b15ot8c;.adurante as hor-as de exped í.errt e,

substi tuindo o b:Lb11otecúrl,0 em seus impedimentos event.u-..ais;
b) organizar os fi~h~rios de que trata o artigo 191;

~._ .•,. _ ~ . "",,--,,~~.e~~'f,
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c) zqla:rpela cOrlservaçD.odos Lí.vros 1$ do material da :8ib1i2,
t.eca ;

d) facilitar a consulta das obras solicitada.s; prestando os
esclarecimentos que estivGr~m ao seu alcance;

- $ ~ ,e) auxí.Ll ar o 'Bibliotecario na conf'e c çao de r eLatorí.os G do
-expediente estrj.to da Bibliotcica;
,.

f)
p

or ganã zur-mensa lmente um mapa e st.at.í.s t.Lco do qual c onsteo
numero de CDnS'LÜ~~as~ as obras consuLtadé1s~ .as que deixa~·c
ram de seT ~or nno existirem na Biblioteca e ~ ,relaçao
das novas ofertas que possam constituir .parte integra.nte.,dela~

1~l, ...'I,l t.uLo ,,"','ti ~L.

Dos Premias 'Escolares
Art.·195º - A Escola, pod~r& instituir pr~mios a serem conf~

ridos, anu~lmente, aos estudant~s que te~minarem os cursos e apr~
sentarem, as respectivas comissoes d-epremios~ trabalhbs d'e real, ,meritoo

§ úí:1ico- As ccmí.s sces a que se refere ~ste artigo), ser~o
constituldas de tres professôres eleitos pel~ Congregaçáo~ dentre
seus membros,

"-Art. 196Q - ao instituir 2 pr&mig, a Congr~gr~~o d~ver~ est~
belecer as condiçoes de apuraçao do meritoo

,.~ ;-.. ~ '"Artll 197º ...Quando a concessao do pr emí.o, de acordo CO~,.. o
respectivo doador,. deya ser ,feita ao aluno mais distinto da tur ""
ma" incumbirá ao Consêlho Tecnico-Administra tivo a contagem dos
pontos.

Art ..198~ ,,.~A atribuição de bolsas de estudo ffçará,a cargo
do Conae Lho 'I'ccn.Lc o-Adm.lru st.ratlvo que j para Ls t o, dev~ra obcdc
cer às normas que regulam a distl'íbuiçao dêssesprevil:egios~

Titulo VIr
•...• . .•Das disposiçoes gerais e transitorias

• - r.J .• ;,

Art. 199º - Enquanto perdurar a gistribuiçao do cgrriculQ c~
colar, segundo o disposto na....leg~s:l!açaovigente, cabera.éloprofe.2.
sor•..de Metodologi~ da Educaçao Física e d~s De sport os mí.ní.s trar as
noçoe s de Recreaçao , de conformidade com este Regimento •..,

Art. 200º - As atividades de Canto Coral freqüentar50 os al~
nO)1 de ambos os sexos? matr~culados r;cguâ.armcnte na Escola ~.A f-rº-
qüencia a estas atividades e obrigatoria3 ~

ArtQ ZOlº - Todos os profess~res e assistentes das Cadeiras:, - .•Praticas poderao~ quando nesessqrio? ser aproveitndos como auxi -
liares da Cadeira de Educcçao Fisica Geral, bem como no ensino da
Natação.

,. ~•.., , AArt .•202º ." Apcs a concLusa o do GU':280 se.raemitida uma folha
de conce í to" de ca):,át.er est.rlt.amerrte confidencial ~ referente a'cª,
dn aluno? e'organizada de aeordo com o modelo qüe fôr aprovado.

/- •..• P

§ uní.c o ~,Essa folha de ccnce í. to sera feita em duas vias q a
'primeira ser~ ar-ou.lvada na Secretaria da Escola e a outra, entré~~
gue ao aluno? modlant.eroc.í.bo a ser passado na.pz í.me í r-avia"

A ~ "Ar;t,.203 º ....Quando se tra'tar de pr of'e ssores em excr-c i ci o no
Magisterio~stadual, ou de alunos matriculndos mediante solicita-
ç~o de 6rgão de adminlstraç~o p~blic~ ou particular; ser~ obriga-
tória a .r-ernessa rde uma C0pl.Ude Folho.. de iU tG~eações c Concelto a
autoridade compctcnte0

;
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Ar t r 20Üº ...Os a1UllOS que, tivel~em colago gr-au, bem como os
que foram reprovados nos ~xames finais, serao desligados da EscQIa, _

§ únicg -.-Quand(J,?sses aLuno s pe::'tenceremao )ilagist~rio Es..
tadua19 SErno desligados e apresentados ao Secretario de Sduca _ção e Cul tura , '

Art~ 205º ~ OS,alunos que forem acidentados nos exo~c{c~os
e CUj0 'cstado de sD.ude e)S impeça~dé ccritinuar, ns.'quele"ano, o
curso qUE; estavam fazendo~ poderao solicitár Go.l1.celamentode ma-o~ ~ - - . -tricula e transferi-Ia para o ano seguinte, desde que a alegaçaoseja procedente. .

Art. 206º - Enquanto não houver modific~çõe5 nas condições
materiais e atendendo as peculi~ridades c~imaticas; as ativi~aN~
des dá Cadeira de Defi>portosAquaticos e Nauticos, se processaraoem modalidade especial, ~a seguinte 'maneira: .

I -1iatftç~o - lQ periodo - "As_atividades desta disgipliI}8.se
processarao ate a primeiro. prova parcial q~e se efetuara- em epo-
ca especial~ Se houver ~ossibilidade de ser~m realiiadas outras
sessóes , 'apos, elas serao computadas, para efBf~o de fr~qUênci~,
juntawe~te co~ as quo forem efetuadas no 2º periodo e so valeraopara este pcrlodoc . .

. ~
II - Remo - lº periodo ~ As ativida~es dest~ di~ciplina quepuder-am ser realiz~das durant s o lQ per:l;odoserao computa.das, p§.

ra efeito ,de froqqencia, _vjuntame~te, com ,as que ,forem efetuadas
n02º periodo e so valerao para este periodo; Essas atividades ~'processarãõ atJ a efeti vaçãb da 2ª Prova Parcial. ..

- ~rt$ 207º -'Seri criado, oportunamente, u~ Se~viço deOriegtíjçaoEdy.cacional da Escolq. Super-ior de Educ.açao ~is'i.ca,que. te-
ra como objetivo- promovera dí.f'usao de normas de otf.ca e orien-
tar os :'alunos,no que.se refere as suas difi.culdades de ordemcu1Ltural~ familiar, social ou Gspi.ritual. .
'" §. único --·~ste Serviço funcionará ànexo ao Gabinete da. Dire'

çqO,-subordinadodiretamente a êle e'-entrosadó dom o Serviço MQ"
dico e coma'cadeira de-Psicologia Aplicada, existentes nos cur-rl.culos,_.dos,diversos,cursos. '"_. .>_,

..~ ~ ~ ~ ,- < .• .' ~... ......' .)' .' ,. . l..·; _ .;

..Art~208Q· ....Os -,~asos omís sos 'nêste-'Rô"gimento-'se~àoT'esolvi-
. - 1\, .dos pela. Congregaçao, ouvido o Conselho. Tec·nic0~Ad.ministrativo~,.'-,'"' . :... --
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rior de Educaçao Fisica do R.G. do Sul.
I

Processd n. 30-102-60
1\

Cumpre-nos opinar sobre o l]rojeto de He~;imento apresentado
pel~ Escola Superior de Edr.ca çao Ff.s í ca do H~9 Grande do Snl, pe Lo
Governo Federal autorizada a f'unc í ona r atraves 0.0 Decreto 11. 7 219,
de 27-6-51? e reconhecida atraves do Decreto n, 15 58,:? de 16 de
maio de 19440. _

Ezaminando-o detidamente, verificamos çl'\.:.e .o seu teor a tende, ,.."....... ~. •..
a le~isla~ao em viGor, pelo que opinamos favoravelmente a sua auro--- -vaça o ,

Sala
ass)

das Sessões, 8 de junho de 1960.
Eloy-waldo Chagas de ül;i.veira, relatoI!.
Cosario de Andrade. .\Samnel LIDbanio
Pedro Paulo Penido. ••

---cooOOIOOooo---



<I •

fIs" 39

DECRETO Nº 7 219~ de 27 de maio de 1941,

Concede autorização
da EscolaASuperior de
sede em Porto Alegre,
de do SuL.

para funcionamento
Educaçã~F{sica,com
Estado do Rio Gran-

o Présidente da Repllblica resolve, nos têrmos do-
artigo 23 do decreto-lei número 421, de 11 de Maio de 1938,con
ceder autorização para funcionamento da Escola Superior de Ed~- / , .

caçao F1Sic?-, com sede em Porto Alegre ~ Estado do Rio Grande do
Sul.

Rio de Janeiro7 27 de Maio de 1941, 120º da Ind~
~ .pendencia e 53 º da Hepu~Jlica"

ass) ..GETULIO VARGAS
Gustavo Ca}anema

r .

..

"
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DECHETONº 15 582 - de 16 de maio de 1944

Concede reconhecimento a diversos cursos
. 'IiW' .d~ Escola Superior de Educaçao Fisica de

Porto Alegre.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe c6nfere o Art. 74., letra ê:., da Constituição, ,e nos têr.
mos -do Art. 23 do Decreto-lei nQ 421, de 11 de maio de 1938,r~
solve:

CONCEDER recop~ecimento aos Cursos Superior de E
ducação F{sica, NOrmal de 'Educação Física, de Técnica Desporti- ,va, de Medicina Especializada em Educaçao Fisica e de Treina -
mento e Massagem da Escola Superior de Educação Física, com s~
de em PôrtoAlegre~ no Estado do Rio Grande do Sul •

•

RIO DE JANEIRO, 16 de maio de 1944, l23º da Ind~
pendência e 56Q da República.

ass) GETuLIO VARGAS
Gustavo Capanema

,i~

.•.

,c.
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