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INTRODUÇÃO 

 

A educação é uma prática, considerada em sua abrangência de grande 

influência na existência dos homens, mas nem sempre é vista sob esta ótica, pois a 

educação não é um problema isolado, mas está estreitamente relacionado aos 

impasses de fundos vividos da economia, na política, na cultura e na crise ética.  

Analisando a educação sob essa perspectiva percebemos que a educação 

escolar desempenha relevante papel no processo de desenvolvimento do 

conhecimento, assim, ao elaborarmos o Projeto Político Pedagógico desta instituição 

buscamos imprimir nele todos os anseios e sonhos que tentamos alcançar, pois 

entendemos que o trabalho escolar é um projeto de vida, um grande 

empreendimento, que envolve diversas etapas e diversos ingredientes na sua 

realização. Entre esses ingredientes figuram os sonhos, as fantasias, a realidade, os 

projetos individuais e coletivos.  

Esperamos, assim, atingir o nosso objetivo que é: buscar, ao educar, o 

conhecimento necessário à vida, a prática pedagógica perfeita e eficaz, para que 

possamos atender aos educandos que chegam cheios de sonhos, esperança de 

dias melhores e vêem na escola o local perfeito para atingir seus ideais.  

Tentaremos sempre lembrar Paulo Freire, na expectativa de atingirmos nosso 

objetivo: “Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, 

impaciente, permanente, que os homens fazem do mundo, com o mundo e com os 

outros”.  
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IDENTIFICAÇÃO 
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AMPARO LEGAL 

 

A UNEVALE tem por finalidade e objetivo oferecer serviços educacionais em 

função das necessidades e características de desenvolvimento e aprendizagem de 

crianças e jovens, considerada a faixa etária de 7 a 17anos de idade, no curso de 

Ensino Fundamental e Médio (7 a 16 anos de idade), de acordo com o disposto na 

LDB 9.394/96. Para atingir a este objetivo os órgãos colegiados da escola definiram 

a Bibliografia a ser utilizada a partir do ano de 2019. O material pedagógico é 

composto de Livros Didáticos e paradidáticos, Filmes, Reportagens, Ambiente Virtual 

de Aprendizagem e material pedagógico. Este material pedagógico está alicerçado 

em valores e princípios cristãos, seguindo o modelo pedagógico cognitivo-

interacionista, em que o aluno interage com o conhecimento mediante orientação e 

intervenção do professor, associando raciocínio dedutivo e método indutivo.  O maior 

objetivo da proposta pedagógica da UNEVALE é uma formação escolar acadêmica 

que propicie ao aluno a capacidade de aprender a relacionar-se com a sociedade 

independente de posição social, racial, orientação sexual ou qualquer outra, estando 

apto a usufruir da instrução e, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento 

da sociedade na qual está inserido. 
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ENTIDADE MANTENEDORA 

 

A UNEVALE será mantida por seu proprietário a FACULDADE VALE DO 

AÇO LTDA, acrescidas de mensalidades pagas pelos alunos, podendo vir a receber 

doações, subvenções e convênios dos poderes públicos federais, estaduais e 

municipais, tendo em vista a oferta de concessão de bolsas de estudo para alunos 

carentes. 
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REGIMENTO INTERNO 

 

TITULO I - DOS FINS 

CAPITULO I 

DOS FINS DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

Art. 1º - A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (Lei 9394 de 20/12/96 Art. 2o), com a finalidade de: 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na Escola; 

II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, 

a arte e o saber; 

III. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV. Respeito à liberdade e apreço a tolerância; 

V. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI. Valorização do profissional da educação escolar; 

VII. Garantia de padrão de qualidade; 

VIII. Valorização da experiência extraescolar; 

IX.  Vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
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CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA ESCOLA 

Art. 2º- A UNEVALE – Unidade de Ensino Vale do Aço tem como o principal objetivo 

da proposta pedagógica da UNEVALE é uma formação escolar acadêmica que 

propicie ao aluno a capacidade de aprender a relacionar-se com a sociedade 

independente de posição social, racial, orientação sexual ou qualquer outra, estando 

apto a usufruir da instrução e, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento 

da sociedade na qual está inserido. 

Ensino Fundamental 

Entendemos que a educação básica tem a função de garantir ao educando 

instrumentos que o capacitem para um processo de educação permanente. Sendo 

assim, a melhor metodologia utilizada é aquela capaz de priorizar a construção de 

estratégias e comprovação de hipóteses controlando-se os resultados desse 

processo. 

❖ Promoção de atividades que visem à preservação da higiene e saúde; assim 

como a educação sexual, ordem, disciplina, sociabilidade, cooperação e 

respeito; 

❖ Estímulos ao aluno nas suas ações, elogiando e criticando construtivamente 

para que este adquira segurança e que se julgue apreciado não apenas como 

membro mais também corpo do grupo; 

❖ Condições de aprendizagem visando à formação de habilidades convenientes a 

sua educação integral; 

❖ Envolvimento da criança e do adolescente em um ambiente sadio, no qual 

possam viver e conviva bem com os colegas e com todos os seus membros do 

grupo, tomando-se ao mesmo tempo um bom elemento da sociedade; 

❖ Desenvolvimento de atividades pedagógicas, respeitando as experiências; da 

criança e do adolescente assim como sua aptidão e valores culturais; 

❖ Condições que favoreçam o seu desenvolvimento físico intelectual afetivo e 

social 
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A Unidade de Ensino Vale do Aço ainda oferece aos alunos aprendizado através 

de debates, seminários, feira de ciência, práticas laboartoriais uso de recursos áudio 

visuais, mapas, experimentações elaboração de questionários, excursões e o que 

mais se fizer necessário para o aprendizado do aluno. 

Ensino Médio 

A educação é um valor extremamente necessário que devemos adquirir na 

infância e adolescência, porém ela não se limita a o período escolar, nem se esgota 

no tempo da juventude. Deste modo visamos à formação do educando mediante o 

desenvolvimento harmonioso, livre e original das suas qualidades. 

O Ensino Médio necessita de planejamento rico a partir de temas geradores 

de modo a integrar as diversas disciplinas e possibilitando aos alunos uma 

aprendizagem significativa, com conhecimentos suficientes para o ingresso na 

universidade 

O Ensino Médio com duração mínima de 03 (três) anos visa promover a 

educação centrada no educando como elemento fundamental no processo educativo 

visando o aprimoramento do educando com pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 

Para o ingresso no ensino médio regular a Unidade de Ensino Vale do Aço, 

exige os documentos devidamente regularizados, a conclusão do ensino 

fundamental o de estudos equivalentes. 

De acordo com o art. 35 da LDBEN o ensino médio tem como objetivos:  

 

I. A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  

II. A preparação básica para o trabalho e a cidadania do Educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. 
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III. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;  

IV. A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

V. Desenvolver atividades pedagógicas integradas contínuas e progressistas, 

tendo em vista melhorar cada vez mais o atendimento ao seu corpo discente; 

VI. Desenvolver aptidões físicas como forma auxiliar no desenvolvimento 

intelectual e de toda personalidade, promovendo hábitos sadios de saúde, 

atividades, convivência e cooperação entre educandos e destes com os 

adultos, bem como atitudes de confiança em si e nos outros; 

VII. Integrar-se com a família, sensibilizando-a quanto a sua função de formar o 

homem no seu todo, capacitando-o a assumir sua função responsável na 

comunidade e participar dos planos de trabalhos da mesma. 

Ensino Técnico e Profissionalizante 

A Educação Profissional é uma modalidade da Educação Básica e, como tal, 

busca o desenvolvimento de competências e habilidades requeridas pelo mundo do 

trabalho. 

As competências a serem desenvolvidas na formação profissional devem 

favorecer as exigências requeridas pelo mundo do trabalho e pela dignidade 

humana na perspectiva da vida plena. 

Os cursos técnicos e de qualificação são organizados, atendendo aos anseios 

do cidadão que busca sua formação profissional, aos princípios e valores da 

Escola, às necessidades do mundo do trabalho e às diretrizes estabelecidas para a 

educação nacional. 

Os Objetivos do Ensino Técnico, de acordo com a Resolução CNE/CEB 

07/04/1999 em seu Art. 3º e 4º: 
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São princípios norteadores da educação profissional de nível técnico os 

enunciados no artigo 3º da LDB, mais os seguintes:  

I. Independência e articulação com o ensino médio; 

II. Respeito aos valores estéticos, políticos e éticos;  

III. Desenvolvimento de competências para a laborabilidade;  

IV. Flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização;  

V. Identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso;  

VI. Atualização permanente dos cursos e currículos;  

VII. Autonomia da escola em seu projeto pedagógico.  

No Art. 4º - São critérios para a organização e o planejamento de cursos:  

I - atendimento às demandas dos cidadãos, do mercado e da sociedade;  

II - conciliação das demandas identificadas com a vocação e a capacidade 

institucional da escola ou da rede de ensino. 
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TITULO II - DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

CAPÍTULO I 

DA DIRETORIA 

Art.3º - Administração geral da escola estará a cargo de um Diretor Escolar, 

subordinado ao Diretor Geral: 

§ 1º - Compete ao Diretor Escolar: 

I. Administrar a Escola em Conformidade com o presente Regimento 

Escolar; 

II. Cumprir e fazer cumprir as Leis de Ensino em vigor; 

III. Propor medidas para um melhor funcionamento técnico, pedagógico e 

administrativo da Escola; 

IV. Responsabilizar-se pela autenticidade dos documentos escolares 

encerrando, em conjunto, termos de matrícula e de atas dos resultados 

finais, encaminhando estes últimos em tempo hábil à Supervisão de 

Inspeção Escolar da Unidade Regional de Educação; 

V. Participar da elaboração dos planos e programas da escola; 

VI. Coordenar a elaboração, execução, acompanhamento e avaliação da 

Proposta Pedagógica; 

VII. Sugerir à Direção Geral a Contratação e dispensa de professores e do 

pessoal técnico; 

VIII. Estabelecer normas disciplinares; 

IX. Promover o intercâmbio entre alunos, professores, bem como presidir 

reuniões de pais, funcionários, Conselhos de Professores da Escola; 
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X. Apresentar para aprovação do Conselho Superior o calendário escolar, 

horário de aula, início e término de cada período letivo e os dias de 

atividades escolares; 

XI. Promover as comemorações de datas cívicas e outras; 

XII. Apresentar aos órgãos colegiados os programas, planos de cursos e 

adoção de material didático proposto pelos professores; 

XIII. Rubricar livros de escrituração escolar; 

XIV. Controlar a assiduidade e freqüência dos servidores em exercício na 

escola; 

XV. Delegar poderes, distribuir tarefas, estimulando os servidores no 

desempenho regular de suas atividades, para melhor funcionamento da 

escola; 

XVI. Planejar, coordenar e supervisionar todas as atividades da escola; 

XVII. Representar oficialmente o estabelecimento de Ensino. 

§ 2º - Compete ao Diretor Geral: 

I. Administrar, coordenar e fiscalizar UNEVALE e representá-lo ativa e 

passivamente junto aos poderes público e judiciário e instituições de 

direito privado; 

II. Convocar e presidir as reuniões do Conselho Superior; 

III. Elaborar o plano de atividades da Instituição e submetê-lo à aprovação do 

Conselho   Superior; 

IV. Elaborar e submeter ao Conselho Superior a proposta orçamentária a ser 

encaminhada à Mantenedora; 

V. Elaborar o relatório anual das atividades da Instituição e encaminhá-lo 

para apreciação pelo Conselho Superior; 

VI. Conferir grau, assinar diplomas, títulos e certificados escolares; 

VII. Zelar pela manutenção da ordem e disciplina da UNEVALE, respondendo 

por abuso ou omissão; 
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VIII. Propor à Mantenedora a contratação de pessoal docente e técnico- 

administrativo; 

IX. Autorizar as publicações sempre que estas envolvam responsabilidade da 

Instituição; 

X. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e demais 

normas pertinentes; 

XI. Resolver os casos omissos neste Regimento ou de caráter urgente “ad 

referendum” do Conselho Superior; 

XII. Convocar as eleições para a escolha dos representantes dos corpos 

docente e técnico-administrativo; 

XIII. Baixar Resoluções referentes as deliberações dos órgãos colegiados que 

preside; 

XIV. Baixar Portarias e demais atos normativos de sua competência; 

XV. Criar órgãos vinculados a Diretoria Geral para assessorar, administrar, 

controlar, coordenar, planejar e supervisionar as atividades específicas; 

XVI. Criar comissões temporárias ou permanentes, para apoiar ou subsidiar o 

estudo de assuntos específicos, de acordo com sua natureza; 

XVII. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento. 

 

 

CAPÍTULO II 

DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

Art.4° - São órgãos Colegiados do Instituto Educacional Vale do Aço: 

I. Conselho Diretor; 

II. Conselho de Professor; 

III. Conselho de Classe. 
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SEÇÃO I 

DO CONSELHO DIRETOR 

Art. 5º - O Conselho Diretor será composto pelo Diretor Geral e pelos Diretores 

Administrativo, Diretor Pedagógico e pelos elementos que compõe o corpo Técnico 

Pedagógico do Estabelecimento de Ensino à saber: 

I. Diretor Geral 

II. Diretor Administrativo e Financeiro 

III. Diretor Escolar 

IV. Coordenador Pedagógico 

V. Coordenador do NAP 

VI. Professor eleito por seus pares 

§ único- O mandato do Professor eleito é de um ano com possibilidade de 

reeleição por mais um período de um ano. 

Art. 6º - Este Conselho reunir-se-á antes do início do ano letivo e bimestralmente e 

extraordinariamente sempre que se fizer necessário. 

§ único – O Conselho pode se reunir extra ordinariamente desde que tenha a 

pauta aprovada pelos Diretores. 

Art. 7º- Compete ao Conselho Diretor: 

I. Definir diretrizes básicas que nortearão o pleno desenvolvimento das 

atividades administrativas pedagógicas da Escola; 

II. Responsabilizar os funcionários, no exercício da sua função, pela 

manutenção da ordem disciplinar dentro da Escola; 

III. Punir, dentro das limitações escolares e conforme a legislação específica, 

aqueles que cometerem infrações e que pertençam ao universo escolar; 
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IV. Discutir a realização de eventos e, de acordo com a necessidade evidenciada, 

definir por sua efetivação. 

V. Fixar diretrizes e políticas de ensino, iniciação científica e extensão; 

VI. Fixar normas escolares complementares às deste Regimento; 

VII. Apreciar e emitir parecer sobre as atividades de ensino, pesquisa, extensão, 

tais como solicitações de aulas de reforço, aulões preparatórios e cursos extra 

curriculares e palestras; 

VIII. Aprovar o Calendário Escolar; 

IX. Aprovar eventos institucionais que não constam no calendário escolar 

X. Deliberar, em primeira instância, ou em grau de recurso, sobre qualquer 

matéria de sua competência; 

XI. Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das 

atividades da UNEVALE, bem como opinar sobre assuntos pertinentes que 

lhe sejam submetidos pelos Diretores; 

XII. Dar parecer sobre a composição dos currículos e suas alterações e decidir 

sobre questões relacionadas à sua aplicabilidade; 

XIII. Aprovar alterações curriculares; 

XIV. Aprovar o Plano de Marketing da Escola; 

XV. Aprovar o Plano de Ação do NAPS; 

XVI. Aprovar revisões no PPP e no Regimento escolar; 

XVII. Aprovar e normatizar a oferta de Cursos Técnicos Profissionalizantes; 

XVIII. Homologar as Decisões do Conselho de Classe 

 

SEÇÃO II 

DO CONSELHO DE PROFESSORES  

Art. 8º - O Conselho de Professores é um órgão de deliberação em assuntos 

atinentes as atividades disciplinares e didáticas- pedagógicas, visando o melhor 

rendimento do ensino e das atividades escolares, nos limites da legislação 

específica em vigor. 
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Art. 9º - Ao Conselho de Professores compete: 

I. Deliberar sobre os programas de ensino e outras questões, a respeito das 

quais seja solicitados o seu pronunciamento em consonância com a 

legislação vigente; 

II. Sugerir aos Diretores medidas eficazes para o aperfeiçoamento das 

atividades educativas, inclusive alteração do currículo; 

III. Opinar na elaboração do Calendário Escolar, horário de aula e demais 

assuntos correlatos, em estreita colaboração com a Secretaria da escola; 

IV. Colaborar com a Direção no sentido da boa ordem das atividades 

escolares; 

V. Aprovar os regimentos e estatutos dos órgãos estudantis do 

estabelecimento, desde que preencham as exigências legais e não 

contrarie as normas disciplinares em vigor, sem perder de vistas as 

próprias formas legais de funcionamento dos referidos órgãos; 

VI. Sugerir normas disciplinares que se fizerem necessárias ao bom 

funcionamento da Escola; 

VII. Opinar sobre a aplicação de penalidades, quando solicitado, sempre em 

observância a Legislação e deste Regimento. 

 

 

 

SEÇÃO III 

DO CONSELHO DE CLASSE 

Art.10º- O conselho de Classe é um órgão consultivo, normativo e deliberativo em 

assuntos didático-pedagógicos e disciplinares com atuação restrita a cada classe da 

Escola.  
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§ único - Todas as determinações estabelecidas pelo Conselho deverão ser 

cumpridas por todos os elementos integrantes do corpo. 

Art.11º-O Conselho de Classe abrangerá todas as turmas do Ensino Fundamental e 

Médio, competindo-lhes: 

I. Examinar e encaminhar ao Conselho de Professores, quando se fizer 

necessário, a decisão das questões ou dúvidas que possam advir quanto 

á anulação ou repetição de testes e provas destinadas à avaliação do 

rendimento escolar; 

II. Debater o aproveitamento global e individualizado das turmas, analisando 

especificamente as causas do alto e baixo rendimento escolar; 

III. Proporcionar momentos de auto avaliação de todos os elementos 

competentes do Conselho de Classe, tendo em vista o processo ensino-

aprendizagem; 

IV. Discutir por atividades, áreas e disciplinas a metodologia e os 

procedimentos a serem empregados nas atividades de apoio, de forma a 

realizar os reajustes necessários a cada caso, eliminando-se a repetição 

rotineira do que já foi ensinado; 

V. Aperfeiçoar o trabalho diário do professor com o aluno através dos 

subsídios fornecidos pela Supervisão, Coordenação, Orientação 

Educacional e Direção. 

Art. 12º - São Componentes do Conselho de Classe: 

I.  Diretor Escolar 

II.  Coordenador Pedagógico 

III. Coordenador do NAP 

IV. Professores 
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Art. 13º - São objetivos do Conselho de Classe: 

I. Acompanhar o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem e as 

necessidades de alunos e professores; 

II. Proporcionar meios para que os alunos sintam-se dentro de um autêntico 

processo educativo como co-responsáveis pela sua formação; 

III. Analisar as causas de baixo rendimento escolar da classe ou do aluno, 

considerando os valores sociais, econômicos, pedagógicos e/ou 

familiares. 

IV. Propor medidas que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem; 

Art. 14º - O Conselho de Classe se reunirá Bimestralmente ou extraordinariamente 

quando convocado pelo Direção. 

§1º - a primeira reunião do Conselho de Classe terá como principais temas: 

• Relação professor aluno; 

• Questões disciplinares;  

• Avaliações de desenvolvimento dos alunos, considerando as 

singularidades de comportamentos, aprendizagens e histórias de vida dos 

mesmos;  

• Intervenções necessárias para melhorar o processo ensino-

aprendizagem das turmas e dos alunos, individualmente; 

• Instrumentos da avaliação no processo ensino-aprendizagem;  

• Autoanálise e auto avaliação dos profissionais de ensino;  

• Mudanças tanto na prática diária de cada docente como também 

no currículo e na dinâmica escolar, sempre que necessário; 

• Propostas de mudanças para serem sugeridas no momento do 

Conselho. 
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§2º - as reuniões bimestrais que devem ser realizadas após a entrega das 

notas do Bimestre têm como objetivos principais: 

• Diagnóstico das diferentes turmas em suas dificuldades e 

necessidades; 

• Sondagem sobre os alunos que desde já apresentaram 

dificuldades no processo de aprendizagem não alcançando os resultados 

propostos. 

• Acompanhamento do desempenho (individual e coletivo) dos 

alunos no sentido de superarem suas deficiências de aprendizagem. 

Demonstração por meio de gráfico e/ou tabelas; 

• Troca de experiências entre os professores sobre avanços 

observados na implementação dos planos de ensino previamente definidos; 

• Procedimentos para a realização da recuperação trimestral; 

• Revisão do Plano de Ensino, numa abordagem interdisciplinar e 

contextualizada.  

• As modificações necessárias para a consecução dos objetivos 

desejados a luz do Novo Currículo; 

• Os procedimentos psicopedagógicos a serem adotados frente ás 

necessidades reais apresentadas; 

• Proposições para o Plano de Ensino do trimestre a iniciar: 

competências, habilidades, metodologias e avaliações, numa abordagem 

interdisciplinar e contextualizada. 

§3º Na última reunião do ano será realizada pelo conselho de classe a 

situação de alunos com pendências em relação a notas – Recuperação e Aprovação 

por Conselho. 
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CAPÍTULO III 

DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

SEÇÃO I 

DA SECRETARIA 

Art. 15º - O cargo de Secretário Escolar será exercido por pessoa com formação 

mínima a nível de ensino médio completo e devidamente autorizado pelo órgão 

competente. 

Art. 16º – O Secretário Escolar terá a seu encargo o serviço de escrituração, 

arquivo, fichário e correspondência da Escola, de forma a manter sempre 

atualizados todos os livros de escrituração e documentos relativos à vida do aluno. 

Art. 17º - A Secretaria constitui-se de: 

I.  Um Secretário Escolar; 

II.  Um auxiliar que será diretamente subordinado ao Secretário.  

Art. 18º - O Funcionamento da Secretaria será no expediente normal destinado as 

aulas e, extraordinariamente conforme determinação da Direção Escolar. 

Art. 19º - São atribuições do Secretário: 

I. Distribuir os encargos da Secretaria com os auxiliares, fiscalizando o 

andamento dos trabalhos; 

II. Manter atualizado os fichários, os registros de matrícula, o controle de 

freqüência e do aproveitamento dos discentes, a correspondência, bem como 

toda a escrituração escolar; 

III. Expedir certificados, diplomas, transferências, históricos escolares, 

declarações, com observância das devidas assinaturas do Diretor e do 

Secretário Escolar, de forma a atender com segurança a solicitação do 

interessado; 



 REGIMENTO INTERNO - UNEVALE  

22 

 

IV. Ter a seu encargo o controle da assiduidade e pontualidade do pessoal 

administrativo e docente; 

V. Redigir e fazer expedir toda a correspondência oficial interna e externa 

submetendo-a a assinatura do Diretor; 

VI. Organizar e manter em dia as leis, regulamentos, resoluções, ordens de 

serviços e outros documentos relativos à vida do estabelecimento; 

VII. Zelar pela exatidão e verificar a autenticidade dos documentos escolares 

arquivados ou expedidos pelo Estabelecimento; 

VIII. Organizar o arquivo escolar compondo a pasta individual de cada aluno com 

os documentos: históricos escolares, ficha de matrícula, ficha de dados 

pessoais, ficha de educação física e xerox de certidão de nascimento; 

IX. Formar a pasta individual de cada professor, contendo ficha com dados 

pessoais e a via de autorização para lecionar fornecida pelo órgão 

competente; 

X. Manter em dia o controle dos bens materiais distribuídos a Secretaria, 

zelando pelo seu uso adequado e conservação; 

XI. Preparar anualmente as atas de resultados finais dos alunos e enviar uma 

cópia ao órgão competente da Unidade Gestora de Educação dentro do prazo 

estabelecido; 

XII. Observar o cumprimento de carga horária das disciplinas, áreas de estudo ou 

atividades estabelecidas no currículo e levar ao conhecimento do Diretor as 

possíveis alterações para as devidas providências. 

Art. 20º - Serão os seguintes livros de escrituração escolar: 

A instituição terá um sistema acadêmico integrado AIX onde será oferecido 

todos os Livros: 

a.  Livro de registros de matrícula; 

b.  Livro de ata de resultado final; 
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c.  Livro de atas de exames especiais (avaliação de processos de adaptação e 

estudos de recuperação); 

d.  Livro de visita de inspeção; 

e.  Livro de expedição de certificados; 

f.  Livro de registro de ponto; 

g.  Livro da tesouraria. 

 

I.  PASTAS 

a.  Planos escolares; 

b.  Mapas de movimento; 

c.  Correspondência expedida e recebida; 

d.  Pastas individuais dos alunos e professores. 

 

Art. 21º - Serão arquivados documentos dos alunos em dossiê individual que 

conterá: 

I. Certidão de registro civil; 

II. Documentos relativos à vida escolar realizada em outro estabelecimento 

de ensino para alunos transferidos; 

III.  Ficha de educação física; 

IV.  Ficha individual do aluno. 

§ Único - Os documentos a que se refere o artigo anterior não deverão ser retirados 

do arquivo da Escola. 
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SEÇÃO II 

DA TESOURARIA 

Art. 22º - Estará a cargo da Tesouraria, todo serviço de escrituração e movimento 

econômico o e financeiro da Escola. 

Art. 23º- O cargo de Tesoureira será exercido por pessoa idônea, indicada pela 

Mantenedora e contratada pela entidade. 

Art. 24º - São atribuições da Tesoureira: 

I. Receber as mensalidades dos alunos, efetuando controle em livro caixa; 

II. Efetuar pagamentos de pessoal docente e administrativo, autorizados e 

vista pelo Diretor Administrativo/Finaceiro e Mantenedor, mantendo em 

arquivo os documentos relativos ao pagamento; 

III.  Registrar e manter em dia os documentos e obrigações de ordem 

trabalhista, previdenciária e fiscal da Escola; 

IV. Fazer a escrita em livros apropriados, especificando a receita e despesa, 

prestando contas mensalmente do movimento financeiro ao Diretor e ao 

Mantenedor; 

V. Exercer outras atividades inerentes a seu cargo. 

 

SEÇÃO III  

DOS SERVIÇOS GERAIS 

Art. 25º - Os serviços Gerais serão executados por Operacionais de Serviços 

Diversos, de responsabilidade da Direção Administrativa e, tem as seguintes 

atribuições: 

 

I. Manter em perfeito estado de limpeza todas as dependências da escola; 
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II. Zelar pela conservação do material escolar; 

III. Colaborar com os professores para atendimento aos cuidados de higiene 

das crianças; 

IV. Receber e distribuir as correspondências; 

V. Participar à Diretoria anormalidades quanto à conservação do prédio, e 

equipamento escolar. 

 

Art. 26º – Compete ao Serviço de Portaria e Vigilância: 

I. Acatar ordens do (a) Diretor (a) quanto ao cumprimento de horário e 

distribuição de serviços; 

II. Trazer sob sua guarda as chaves do estabelecimento zelando pelo 

cumprimento do horário de entrada e saída, em atendimento as 

determinações do Diretor (a); 

III.  Permanecer na escola no decorrer do expediente normal, ausentando-se 

do estabelecimento após o comparecimento do vigia substituto ou outros 

servidores do estabelecimento; 

IV. Zelar pela conservação do prédio e de todo o material sob sua guarda; 

V. Executar outras atividades de interesse da escola a critério da Diretoria; 

VI. Não permitir a entrada de pessoas estranhas à escola sem prévia 

autorização; 

VII. Controlar a utilização de crachás por funcionários e alunos. 
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TÍTULO III - DO SISTEMA DE ORIENTAÇÃO  

 

CAPÍTULO I 

 DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

Art. 27º – O Serviço de Orientação Educacional vinculado a Direção da Escola e, 

sob a responsabilidade de um orientador educacional legalmente habilitado, tem por 

objetivo proporcionar condições para o desenvolvimento integral e harmônico do 

educando, promovendo o seu ajustamento na escola, na família e na comunidade. 

Art. 28º - São atribuições do Orientador Educacional: 

I. Organizar atividades extracurriculares que concorram para 

complementar o progresso educativo; 

II. Coordenar à sondagem de interesses, aptidões e habilidades dos 

alunos objetivando promover a auto realização; 

III. Colaborar no processo de avaliação e recuperação do aluno; 

IV. Assegurará a participação dos professores no fornecimento de dados 

sobre o educando e mantê-los, permanentemente, informados sobre a 

situação dos seus alunos; 

V. Atender aos pais individualmente ou em grupo, os orientando quanto 

aos valores propostos pela escola e as condições de ajustamento e 

aproveitamento de seus alunos; 

VI. Promover ações que possibilitem a atuação interessada de todos os 

membros da escola, realizando entrevistas, encontros, reuniões, ciclo 

de estudos, conferência, painéis e trabalhos de grupos; 

VII. Participar efetivamente no desenvolvimento de atividades cívicas; 
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VIII. Participar no desenvolvimento das atividades escolares, inclusive as 

que relacionem a integração da comunidade local ao processo 

educativo; 

IX. Participar das reuniões do Conselho de Classe; 

X. Participar da elaboração do Plano Escolar;  

XI. Participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação da 

Proposta Pedagógica; 

XII. Encaminhar a especialistas os alunos que necessitam de assistência 

escolar. 

 

Art. 29º – O Serviço de Orientação Educacional deverá ser exercido por pessoa 

legalmente habilitada, na falta do profissional especifico para a função a mesma será 

desempenhada pelo Coordenador do NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico. 

 

CAPÍTULO II 

DO SERVIÇO DE SUPERVISÃO ESCOLAR 

Art. 30º – O Serviço de Supervisão, que é subordinado à Direção sob a 

responsabilidade de um profissional qualificado, tem por objetivo planejar, orientar e 

avaliar as atividades didáticas e pedagógicas, visando à unidade e a qualidade do 

processo ensino-aprendizagem. 

 

Art. 31º – Ao Supervisor Escolar compete: 

 

I. Orientar, acompanhar e avaliar o corpo docente no desenvolvimento de todas 

as etapas do trabalho educativo, no planejamento, na organização, na 

execução e na avaliação; 
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II. Promover junto aos professores e Direção da Escola, sessões de estudo, 

visando à melhoria da qualidade de ensino e a execução das tarefas 

escolares; 

III. Manter o controle periódico dos índices de aproveitamento das turmas; 

IV. Analisar os resultados obtidos, propondo sugestões dos métodos e técnicas 

de ensino com vistas á melhoria do processo ensino aprendizagem; 

V. Estimular e promover aperfeiçoamento pedagógico do pessoal docente; 

VI. Encaminhar relatório anual, apresentando conclusão de seus esforços e 

observações, tendo sempre em vista a melhoria da qualidade do atendimento 

educacional; 

VII. Participar do processo de seleção e substituição de livros e outros materiais 

didático-pedagógicos; 

VIII. Coordenar e acompanhar a programação e a execução das atividades de 

recuperação de estudos; 

IX. Participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação da 

Proposta Pedagógica; 

X. Exercer outras atividades inerentes a sua função. 

Art. 32º - O Serviço de Supervisão estará a cargo de um especialista. Na falta deste, 

assumirá a função um professor com formação pedagógica e comprovada 

experiência no Magistério ou o Diretor Escolar. 
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CAPÍTULO III 

DOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS COMPLEMENTARES 

Art. 33º - Como Serviços Pedagógicos Complementares a escola manterá: 

I. Treinamento e Qualificação do pessoal; 

II.  Biblioteca; 

III.  Estágio. 

Art. 34º - A diretoria com pessoal técnico da escola incentivará o pessoal docente e 

técnicos administrativos a participar de treinamento, cursos, seminários e outros a 

serem oferecidos para melhoria da qualidade de ensino. 

SEÇÃO I  

DA BIBLIOTECA 

Art. 35º – O Serviço de Biblioteca, sob a responsabilidade de um profissional 

qualificado, serve de suporte ao desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem, constituindo-se centro de leitura, orientação e pesquisa de toda a 

comunidade escolar. 

Art. 36º – Será responsável pela Biblioteca um bibliotecário, e na falta deste, um 

profissional designado pelo Diretor Administrativo e contratado pela Entidade 

Mantenedora. 

Art. 37º – Constituirão acervo da Biblioteca: livros, folhetos, revistas, mapas, 

coleções, conteúdo digital, material complementar para estudos do corpo humano 

entre outros. 

Art. 38º - Compete ao bibliotecário: 

I.  Catalogação de livros; 

II.  Zelar pelo uso e conservação dos bens da biblioteca; 
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III.  Dinamizar a Biblioteca no sentido de torná-la um ambiente de trabalho 

capaz de atrair e receber o aluno. 

 

SEÇÃO II 

DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO AINDA EM ESTUDO 

Art. 39º – Para os estágios obrigatórios da Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, a instituição poderá implantar o sistema de parceria mediante convênios com 

outros estabelecimentos de Ensino e Empresas mantidas pelo poder público ou pela 

iniciativa privada, sendo respeitadas as disposições e normas legais pertinentes. 

Para os alunos dos cursos técnicos e profissionalizantes, poderá ser oferecido 

estágio na própria escola, sempre que houver vagas disponíveis, não acarretando 

vínculo empregatício para a empresa conforme a Lei 11.788 de 25 de Setembro de 

2008. 

§ único – A execução e funcionamento do estágio previsto, bem como outras 

medidas para instrumentalizar na complementaridade do curso, serão deferidas nos 

próprios documentos que os regulamentam. 

Art.40º – O Estágio supervisionado será orientado por profissional habilitado 

encarregado de assistir os alunos na prática de atividades realizadas, visando sua 

formação profissional, tendo em vista o bom aproveitamento no mercado de 

trabalho. 

§ único – O Orientador de estágio será indicado pelo coordenador do curso técnico 

profissionalizante e, será um dos professores do curso. 

Art. 41º - Ao Orientador de Estágio compete: 

I.  Orientar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelos 

estagiários; 

II.  Elaborar em conjunto com os professores o programa de estágio, visando 

assegurar a coerência entre as atividades que serão realizadas durante o 

estágio; 
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III.  Reformular, sempre que necessário, os instrumentos de 

acompanhamento, controle e avaliação de estágio. 

IV. Garantir que a empresa conveniada mantenha o supervisor e que cumpra 

os objetivos do estágio. 

Art. 42º – Na vigência regular do Termo de Compromisso de Convênio, o estagiário 

estará incluído na cobertura da apólice de Seguros de Acidentes Pessoais, bem 

como, conforme o caso, Seguro de Responsabilidade Civil por Danos Contra 

Terceiros, sob a responsabilidade deste estabelecimento de ensino, conforme a 

legislação em vigor. 

§ 1º - Quando a concedente for assumir a contratação do seguro, deverá 

constar esta situação no Termo de Convênio e a Escola não deverá indicar o 

estagiário na sua apólice de seguro. 

§ 2º - As apólices de seguro retro-mencionadas deverão basear-se em 

valores de mercado. 
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TÍTULO IV - DA ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE 

CAPÍTULO I 

DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 

Art. 43º – Visando proporcionar ao educando, a formação necessária ao 

desenvolvimento de suas potencialidades e satisfatório rendimento escolar, a 

Entidade Mantenedora, prestará gradativamente aos alunos a necessária 

assistência escolar em conformidade coma sua realidade e condições 

socioeconômicas 

 

CAPÍTULO II 

DO ATENDIMENTO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS ESPECIAIS OU COM MOBILIDADE REDUZIDA 

Art. 44º - Visando o cumprimento integral à Portaria Ministerial 1679/99, a infra-

estrutura visando a necessária inclusão dos portadores de necessidades especiais 

contempla: 

1. Para alunos com necessidades especiais motoras 

a. Eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do 

estudante permitindo o acesso aos espaços de uso coletivo; 

b. Adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente 

para permitir o acesso de cadeira de rodas; 

c. Colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

d. Instalações de lavabos, bebedouros e telefones públicos 

em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas. 
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2.  Para alunos com necessidades especiais visuais, compromisso 

formal da instituição de proporcionar, caso seja solicitada, desde acesso até a 

conclusão do curso, sala de apoio contendo: 

a. Máquina de datilografia Braille, impressora Brailie 

acoplada a computador, sistema de síntese de voz; 

b. Gravador e fotocopiadora que amplie textos; 

c. Plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em 

fitas de áudio; 

d. Software de ampliação de tela do computador; 

e. Equipamento para ampliação de textos para atendimento 

a aluno com visão subnormal; 

f. Lupas, réguas de leitura; 

g. Scanner acoplado a computador; 

h. Plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico dos 

conteúdos básicos em Braille. 

3.  Para alunos com necessidades especiais auditivas, 

compromisso formal da instituição de proporcionar, caso seja solicitada, 

desde o acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo: 

a. Quando necessário intérpretes de língua de sinais/língua 

portuguesa, especialmente quando da realização de provas ou sua 

revisão, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou 

quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno; 

b. Flexibilidade na correção de provas escritas, valorizando 

o conteúdo semântico; 

c. Aprendizagem da língua portuguesa, principalmente na 

modalidade escrita (para uso de vocabulário pertinente a matéria do 

curso em qual o estudante estiver matriculado); 
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d. Materiais de informação aos professores para que se 

esclareça a especificidade linguística dos surdos. 

4. Para alunos portadores de Síndrome do Espectro Autista (Lei 

12.764 de 27 de Dezembro de 2012) 

a. Disponibilizar o Núcleo de Apoio Psicopedagógico para 

acompanhamento da evolução do processo de ensino e aprendizagem 

do aluno; 

b. Flexibilização na aplicação e correção de provas 

respeitando os limites do aluno; 

c. Informação e suporte ao corpo de professores para 

integrar o aluno à turma. 
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TITULO V - DA ORGANIZAÇÃO 

CAPÍTULO I 

DA ESTRUTURA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Art. 45º – A Educação Básica tem por finalidade desenvolver no educando a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 

para progredir em estudos posteriores (Lei 9394/96, Art. 22). 

Art. 46º – A mantenedora da Escola atendendo aos dispositivos da legislação 

específica do ensino oferecerá: 

I. Ensino Fundamental I e II; 

II. Ensino Médio; 

III. Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 

IV. Educação de Jovens e Adultos. 

 

SEÇÃOI 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Art.47º – O Ensino Fundamental terá a duração de 9 (nove) anos letivos e carga 

horária mínima anual de 800 (oitocentos) horas de atividades escolares, conforme 

legislação vigente. 

Art. 48º - O Ensino Fundamental terá por objetivo a formação básica do cidadão 

mediante: 

I. Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
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II. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, 

da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em 

vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes 

e valores; 

IV. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 

solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida 

social (Art. 32 item I,II. III e IV da Lei 9394/96). 

Art. 49º – O Ensino Fundamental destina-se à formação da criança adolescente 

variando em conteúdo e métodos para melhor atendimento ao interesse 

educacional. 

Art. 50º– Ordenação curricular será feita em anos, obedecendo ao planejamento em 

conformidade com a legislação de ensino e as possibilidades da escola. 

Art. 51º – As classes serão organizadas em conformidade com as conveniências 

pedagógicas e administrativas. 

 

SEÇÃO II 

DO ENSINO MÉDIO 

Art. 52º – O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, terá como finalidade: 

I. Consolidação e o aprimoramento dos conhecimentos adquiridos 

no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II. Preparação para o trabalho; 

III. O conhecimento dos meios físicos e político-sociais e outros 

previstos no Art. 35 da Lei9394/96. 

Art. 53º – O Ensino Médio destina-se a formação integral de adolescentes e objetiva 

oportunizar meios para que se realize como cidadão consciente e livre, capaz de 
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engajar-se profissionalmente na sociedade em que vive, possibilitando a aquisição 

de conteúdos básicos indispensáveis ao exercício profissional. 

Art. 54º – O Ensino Médio destina-se a adolescentes e adultos permitindo-lhes 

terminalidade de estudos, favorecendo a profissionalização; atendendo às 

necessidades do aluno e a demanda do mercado de trabalho. 

Art. 55º - Para ingressar no ensino médio exigir-se-á a conclusão do ensino 

fundamental ou de estudos equivalentes comprovados por documentos legais, 

expedidos por estabelecimentos reconhecidos pelo CEE. 

SEÇÃO III 

DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 

Art. 56º – A Educação Profissional Técnica de Nível Médio propiciará a habilitação 

profissional aos alunos matriculados ou egressos do Ensino Médio ou cursos 

equivalentes, bem como qualificação e especialização segundo itinerários de 

profissionalização técnica e será desenvolvida em estrutura própria e independente 

do Ensino Médio. 

Art. 57º – A Educação Profissional Técnica de Nível Médio integrada às diferentes 

formas de educação, ao trabalho à ciência e a tecnologia, tem como objetivo o 

permanente desenvolvimento das aptidões para a vida produtiva e habilitação para 

as áreas específicas da economia nacional, do bem estar social e ambiente. 

§1º - A Educação Profissional Técnica de Nível Médio tem como requisito 

indispensável que o aluno tenha no inicio do ano letivo idade de 17 (dezessete) anos 

completo, sendo desenvolvida de forma articulada concomitante com o Ensino 

Médio em cursos destinados a quem esteja cursando e, subseqüente, destinado a 

quem tenha concluído o Ensino Médio. 

§ 2º - A Educação Profissional Técnica de Nível Médio tem a finalidade de 

preparar e qualificar os adolescentes e adultos para o trabalho, para o 

desenvolvimento de competências ligadas ao exercício da iniciativa, da criatividade, 

do comprometimento e da responsabilidade, além do desempenho de ocupações 
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definidas no mercado de trabalho, com o propósito de acelerar o atendimento às 

necessidades da clientela e do mercado. 

§ 3º - São ainda objetivos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio: 

I. Promover a transição entre a Escola e o mundo do trabalho, 

capacitando jovens e adultos com conhecimentos e habilidades gerais e 

específicas para o exercício de atividades produtivas; 

II. Proporcionar a formação de profissionais aptos a exercerem 

atividades específicas no trabalho, com escolaridade correspondente ao 

Nível Médio; 

III. Especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador em seus 

conhecimentos tecnológicos; 

IV. Qualificar, profissionalizar e atualizar jovens e adultos 

trabalhadores, independente de escolaridade prévia, não estando sujeita a 

regulamentação curricular, visando a sua inserção e melhor desempenho 

no exercício do trabalho; 

V. Desenvolver competências e habilidades que capacitem para 

uma rápida adequação ao ambiente de trabalho para o exercício com 

eficiência, das suas funções; 

VI. Buscar incentivar o aluno e instigá-lo ao crescimento contínuo e 

propiciando o desenvolvimento de competências e habilidades a partir de 

bases tecnológicas; 

VII. Incorporar aptidões de conduta que configuram o mecanismo 

interno que controla o indivíduo e possibilite que ele atue na direção certa 

quanto da aplicação de seus conteúdos técnicos. 
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SUBSEÇÃO I 

DA OFERTA DOS CURSOS E DOS REQUISITOS DE ACESSO 

Art. 58º - Oferecer ao aluno Curso Técnico de Nível Médio de acordo com as 

habilitações especificadas no Catalogo Nacional de Cursos Técnicos 

regulamentados pela Portaria MEC nº 870, de 16 de julho de 2008, com base no 

Parecer CNE/CEB nº 11/2008 e na Resolução CNE/CEB nº 3/2008 

§ 1º - Tem como objetivo capacitar e qualificar jovens e adultos em 

conhecimentos e habilidades gerais e específicas, dentro da área, para o exercício 

de atividades produtivas. 

§ 2º - As cargas horárias dos cursos respeitarão a carga mínima instituída 

pela CNCT. 

§ 3º – Os requisitos mínimos para ingresso no curso são os seguintes: 

a. Ter idade mínima de 17 anos completos no início do ano letivo; 

b. Ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente. 

§ 4º – Os alunos matriculados sem conclusão do ensino médio deverão ser 

estimulados a concluí-lo e notificados, por escrito, de que sua conclusão é condição 

indispensável para obtenção do diploma de Técnico em Nível Médio; 

Art. 59º - A oferta de cursos será feita de acordo com os cursos dispostos no PPP. 

§ 1º - A abertura do Curso será realizada apenas se atingir o número mínimo 

de alunos matriculados. 

§ 2º - A Oferta poderá ser isolada ou continuada de acordo com a demanda 

de mercado. 
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CAPITULO II 

DOS CURRÍCULOS E PROGRAMAS 

CURRÍCULOS E PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Art. 60º - Os currículos do Ensino Fundamental terá uma base nacional comum 

complementada pelos artigos 26 e 33 da Lei 9394/96 e complementada por uma 

parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e da clientela (Lei 9394 96 Art. 26). 

Art. 61º – O currículo do Ensino Fundamental deve abranger, obrigatoriamente o 

estudo da Língua Portuguesa, da Matemática, o conhecimento do mundo físico e 

natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil (Art. 26 da Lei 

9394/96). 

Art. 62º – O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório nos 

diversos níveis para desenvolver a criatividade, a percepção e a sensibilidade 

estética. 

Art. 63º – As atividades do ensino da arte constituirão de: dança, folclore, canto, 

música popular, atualidades político-sociais, teatro, jornalismo integrado em 

educação artística, em que serão conjuntamente avaliados, como os demais 

componentes curriculares. 

Art. 64º – A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola é 

componente curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às 

condições da população escolar, sendo facultativo nos cursos noturnos. 

Art. 65º – A Base Nacional Comum a ser incluída obrigatoriamente no currículo será 

assim constituída: 

I.  Nas séries iniciais (1º ao 5º período) Língua Portuguesa, 

Matemática, História. Geografia, Ciências Físicas e Biológicas, Arte, Religião, 

Inglês, Espanhol e Educação Física tratada predominantemente como 

atividades; 
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II.  Em seguida, até o fim do referido curso: Língua Portuguesa, 

Geografia, História. Ciências Físicas e Biológicas, Arte, Religião, Educação 

Física, Espanhol e Inglês, esta como Parte Diversificada a partir do 5º 

período, excluindo a Educação Física no turno noturno. 

 

SEÇÃO II 

CURRÍCULOS E PROGRAMAS DO ENSINO MÉDIO 

Art. 66º – A ordenação curricular do Ensino Médio será feita em séries anuais e, 

para a construção de aprendizagens significativas, a Matriz Curricular indica três 

áreas, definidas conforme art.10 da Resolução CEB N.º  03/98, institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio em: Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias (Língua Portuguesa, Língua  Estrangeira  Moderno-Inglês/ Espanhol,  

Educação Física, Arte e Informática); Ciências da  Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias (Matemática, Física, Biologia, Química); Ciências Humanas e suas 

Tecnologias (História, Geografia, Sociologia, Filosofia).    

Art. 67º – Os programas de ensino serão revistos a cada ano pelos professores e 

especialistas, reunidos por áreas de ensino e atualizados conforme a necessidade 

da política educacional. 

Art. 68º – As Matriz Curricular dos cursos implantados serão anexadas ao presente 

Regimento para conhecimento e aprovação do Conselho Estadual de Educação. 

 

SEÇÃO III 

CURRÍCULOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE 

NÍVEL MÉDIO 

Art. 69º - O currículo da Educação Profissional Técnica de Nível Médio estruturado 

em disciplinas agrupadas em Módulos, com ou sem terminalidade, de acordo com o 

Plano de Curso aprovado pelo Conselho Estadual de Educação é composto de:  
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§ 1º - Módulos constituídos por componentes curriculares que contemplam as 

competências gerais e específicas de cada qualificação ou habilitação, apresentados 

na forma presencial.  

§ 2º - Módulos com terminalidade ou não que qualificará ou habilitará, 

permitindo ao discente buscar o exercício profissional correspondente ao perfil de 

conclusão.  

§ 3º - Conteúdos expressos nos componentes curriculares organizados de 

forma articulada, permitindo aos alunos vivenciarem experiências a partir da sua 

realidade concreta e do seu universo cultural.  

§ 4º - Conteúdos expressos nos componentes curriculares organizados na 

modalidade de Educação a Distância que serão elaborados em cadernos didáticos, 

com metodologia específica para essa modalidade de educação, disponibilizados 

em cadernos impressos ou por meio da plataforma de ensino. 
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TÍTULO VI - DO REGIMENTO ESCOLAR 

 

CAPÍTULO I 

DO ANO LETIVO 

Art. 70º – Considera-se ano letivo o período de 200 dias e 800 horas / aulas em que 

se realizam o efetivo trabalho em sala e demais atividades escolares cuja duração 

necessária à execução dos programas de todas as atividades previstas no currículo, 

respeitando a conveniência do período e dos regulamentos legais. 

SEÇÃO I 

DO CALEDÁRIO ESCOLAR 

Art. 71º – Será elaborado um calendário para cada ano letivo, com indicação de 

inicio e término das aulas, época destinada à matrícula, férias, planejamento aos 

estudos de recuperação, dias destinados a comemorações cívicas, sociais e 

religiosas, datas de entrega de documentos, entrega de notas na secretaria, entrega 

na secretaria e aplicação de provas, datas de “Provão”, reuniões de colegiados, 

eventos e datas de recesso. 

 

CAPÍTULO II 

DA MATRÍCULA 

Art. 72º – A matrícula ou sua renovação será em tempo hábil, mediante a 

apresentação dos seguintes documentos necessários, tais como: 

I. Requerimento; 

II. Histórico escolar e a guia de transferência expedida por escolas 

devidamente autorizá-las e/ou reconhecidas pelo CEE (para alunos 

transferidos); 

III. Registro de nascimento ou casamento (Xerox); 



 REGIMENTO INTERNO - UNEVALE  

44 

 

IV. Duas fotografias 3x4; 

V. Carteira de identidade (Xerox); 

VI. Comprovante de endereço atualizado; 

VII. Documentos dos Pais (CPF, RG e Comprovante de endereço); 

VIII. Documentação do Responsável Financeiro (CPF, RG e Comprovante 

de endereço e de renda atualizados); 

IX. Título de eleitor caso maior de 18 anos; 

X. Certificado de reservista se for o caso. 

§ 1º - A matricula ou rematrícula somente será aceita após aprovação pelo 

departamento Financeiro da instituição 

§ 2º - A existência de débitos de períodos anteriores é fator de recusa da 

matricula; 

§ 3º - A Matricula ou rematrícula poderá ser cancelada pela escola, por 

problemas administrativos tais como, não formação de turma, no prazo de 30 

(trinta dias) após sua efetivação; 

§ 4º - No caso de cancelamento da matricula por parte da Escola, o aluno será 

ressarcido em 100% (cem por cento) do valor efetivamente pago; 

§ 5º - No caso de cancelamento de matricula por não entrega de documentos, 

não apresentação de fiador ou de cancelamento de forma intempestiva por 

parte do aluno desde que antes do início do período letivo, o ressarcimento do 

valor efetivamente pago de matricula será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias 

após a solicitação e na proporção de 70% (setenta por cento) do valor 

efetivamente pago. 
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Art. 73º – A classificação em qualquer série (regular) etapa ou período (educação 

para jovens e adultos) exceto a primeira do ensino fundamental I – Pode ser feita: 

I. Por promoção, para alunos que cursarem com aproveitamento, a 

série ou fase anterior na própria escola; 

II. Por transferência, para candidatos procedentes de outras 

escolas; 

III. Independentemente de escolarização anterior, mediante 

avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e 

experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, 

conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino (Art. 24 Lei 

9394/96). 

Art. 74º – A matrícula poderá ser cancelada em qualquer época do ano por iniciativa 

da escola constatada a incompatibilidade disciplinar entre o aluno e o 

estabelecimento ou a pedido do próprio aluno ou responsável. 

Art. 75º – Será nula de pleno direito, sem qualquer responsabilidade para a escola, 

a matrícula que se fizer com documentos falsos ou adulterados, ficando o 

responsável passivo das penas que a lei determina. 

Art. 76º – Será considerado desistente, o aluno que sem justificativa, não 

comparecer ao estabelecimento de ensino até 30 dias consecutivos, após o inicio 

das aulas sem, contudo, não incidirá no cancelamento do contrato, que se dará 

somente com a presença do responsável na Tesouraria requerendo o cancelamento 

do mesmo em formulário próprio. 

Art. 77º – Será considerado evadido, o aluno que após frequentar as aulas 

abandoná-las sem justificativa durante 45 dias consecutivos. 

Art. 78º – Ao matricular-se o aluno compromete-se a aceitar as normas disciplinares 

explicitadas neste Regimento Escolar. 



 REGIMENTO INTERNO - UNEVALE  

46 

 

Art. 79º – A rematricula e a matrícula não são automáticas e sim de 

responsabilidade pessoal de cada aluno ou responsável, observadas as normas 

baixadas e as datas previstas no calendário escolar. 

§ único – A rematrícula pode ser rejeitada pela escola por motivos 

administrativos como não formação de turma, débitos financeiros, indisciplina pelo 

aluno entre outros. 

CAPÍTULO III 

DA TRANSFERÊNCIA 

Art. 80º – O estabelecimento em apreço aceitará transferência de alunos oriundos 

de outras escolas autorizadas ou reconhecidas pelo Conselho Estadual de 

Educação. 

Art. 81º– A escola somente aceitará transferência de alunos que estiverem sujeitos 

a estudos de recuperação ou dependência, nos segmentos que são ofertados 

turmas nos dois turnos, desde que não excedam três disciplinas. 

Art. 82º – Ao aluno será permitida transferência da escola, em qualquer época do 

ano desde que não tenha qualquer obrigação a cumprir no tocante aos deveres 

pedagógicos ou acadêmicos. 

§ único – Havendo pendência financeira a UNEVALE fará a cobrança de 

acordo com as cláusulas de contrato e nos limites da legislação em vigor. 

Art. 83º – Por conveniência e em qualquer época, a escola expedirá transferência 

aos alunos não se adaptarem às normas disciplinares deste Estabelecimento. 
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CAPÍTULO IV 

DA FREQUÊNCIA 

Art. 84º– Será obrigatória a frequência às aulas e a todas as atividades escolares. 

Art. 85º – Será reprovado o aluno com frequência menor a 75% do total de horas 

letivas (Art. 24 Lei 9394/96). 

Art. 86º – A frequência dos alunos será registrada no Diário de Classe pelos 

professores e escriturada em fichas individuais e nos boletins pelo secretário ou 

seus auxiliares e constituirá pré-requisito de promoção em todas as atividades. 

Art. 87º - A apuração da assiduidade na disciplina, área de estudo ou atividade será 

de 75% do total de aulas dadas. 

Art. 88º – Serão justificadas as faltas dos alunos que se ausentarem da escola por 

motivos amparados por lei, a exemplo: 

I. Por motivo de doença, mediante apresentação de atestado médico; 

II. Em caso de morte na família, desde que apresentado o atestado de 

óbito; 

III. Em caso de gestação nos últimos meses de gravidez, mediante 

atestado médico; 

IV. Apresentação ao Serviço Militar desde que comprovada; 

V. Outros casos previstos em Lei. 

§ único – Somente será aceito a justificativa da ausência, por qualquer dos 

motivos acima elencados, quando a mesma for apresentada em até 2 (dois) dias 

úteis após seu fato gerador. 
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TITULO VII - DA AVALIAÇÃO ESCOLAR E SUA UTILIZAÇÃO 

DIDÁTICA 

 

CAPÍTULO I 

DA VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

Art. 89º - A avaliação será contínua, cumulativa e global terá por objetivo a 

verificação da aprendizagem, o aproveitamento, o desenvolvimento do educando, 

bem como a apuração do rendimento. 

Art. 90º - São objetivos da avaliação escolar: 

a. Ser processo dinâmico através do qual todo pessoal será levado à 

reflexão e consequentemente à análise dos pontos positivos e negativos do 

seu trabalho; 

b. Medir o processo nas três áreas: cognitiva, afetiva e motora; 

c. Ser expressa em notas preponderando os aspectos qualitativos sobre 

os quantitativos; 

d. Apreciar prioritariamente a compreensão dos fatos, a percepção de 

relação, a aplicação de conhecimento, as habilidades, os automatismos 

adquiridos evitando-se a aferição de dados apenas memorizados; 

e. Respeitar a liberdade do aluno, no processo de sua própria 

aprendizagem, atendendo sempre às diferenças individuais; 

f. Analisar as modificações comportamentais do aluno no sentido de 

crescimento progressivo em direção aos resultados almejados, formação 

integral do aluno encaminhando à auto-realização e aprendizagem do conteúdo 

que lhe foi preestabelecido; 

g. Diagnosticar as falhas do ensino e da aprendizagem. 
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Art. 91º - A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios 

segundo a Lei vigente: 

a. A avaliação contínua cumulativa ao desempenho do aluno, com 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados 

ao longo do período, sobre os de eventuais provas finais; 

b. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

c. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos 

ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar. 

Art. 92º - Serão áreas ou aspectos de observação do professor para avaliação 

global do aproveitamento dos alunos: 

I. Presença e participação nos trabalhos com pontualidade; 

II. Aplicação à pesquisa e ao estudo; 

III. Capacidade e esforço; 

IV. Comportamento social e solidariedade; 

V. Criatividade e poder de iniciativa; 

VI. Comunicação e expressão; 

VII. Assimilação de conteúdo, lealdade, respeito ao próximo; 

§ único - A natureza predominantemente qualitativa da avaliação da 

aprendizagem implicará registros descritivos, valorizando e qualificando o processo 

de aprendizagem do aluno. 

Art. 93º – A verificação da aprendizagem será efetuada com auxílio de técnica e 

instrumentos pedagógicos, visando à avaliação da aprendizagem através de: 

I. Testes, Trabalhos e pesquisas; 

II. Arguições orais e escritas; 

III. Debates, jogos e seminários; 
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IV. Exercícios práticos; 

V. Iniciação Cientifica; 

VI. Outros processos dinâmicos que a iniciativa pedagógica sugerir. 

Art. 94º - No processo de avaliação compete ao professor elaborar, aplicar e julgar 

de acordo com as técnicas pedagógicas e o resultado obtido deverá lançá-lo no 

diário de classe através do sistema acadêmico. 

§ único – Nas provas mensais, bimestrais e provões e simulados, o conteúdo 

a ser aplicado deverá ser informado aos alunos e pais de alunos confirmando a 

evolução do plano de aulas. 

Art. 95º – A Secretaria da escola emitirá bimestralmente o boletim escolar contendo 

a avaliação escolar global do aluno. 

Art. 96º – O Boletim Escolar será entregue aos pais ou responsáveis do aluno ou ao 

aluno, quando for maior de idade para a devida assinatura e ciência do 

aproveitamento. 

Art. 97º– A Diretoria, no final do ano, expedirá certificados e diplomas de conclusão 

e histórico escolar. 

Art. 98º – No Ensino Fundamental I e II, os resultados das avaliações serão 

expressos da seguinte da maneira através de vários instrumentos tais como 

a. Provas individuais, provas em grupo,  

b. Trabalhos,  

c. Projetos,  

d. Tarefas,  

e. Pesquisas,  

f. Seminários,  

g. Debates, etc.  
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Não sendo, portanto, restrita tão somente ao momento de prova e devendo os 

seus resultados serem expressos em notas de 0 a 10 computados em quatro 

bimestres letivos. 

§ único – A nota bimestral a ser lançada, deverá ser arredondada de0,5 em 

0,5 pontos 

Art. 99º – No Ensino Médio, a avaliação ocorrerá ao longo do processo ensino-

aprendizagem, devendo os resultados serem expressos de 0 (zero) a 10 (dez) 

computados em 4 (quatro) períodos letivos(Bimestres). 

§ único – A nota bimestral a ser lançada, deverá ser arredondada de0,5 em 

0,5 pontos 

Art. 100º– Será atribuído ao aluno em cada disciplina, uma nota por período 

resultante da média das verificações realizadas durante o processo. 

§ 1º - Ao final do ano letivo será considerado o critério de superação da nota 

baixa pela nota maior, observando o crescimento apresentado pelo aluno no período 

de acordo com as normas do conselho de classe. 

§ 2º - A média anual atribuída ao aluno será arredondada segundo os critérios 

estatísticos. 

Art. 101º – Os aspectos qualitativos não se dissociam dos quantitativos e levarão 

em conta o desenvolvimento dos seguintes itens: 

I. Capacidade de pesquisar e selecionar informações; 

II. Capacidade de análise e síntese; 

III. Desenvolvimento do senso investigativo (criatividade e iniciativa); 

IV. Desenvolvimento do senso crítico; 

V. Capacidade de articular o conhecimento já existente com o novo; 

VI. Capacidade de organizar ideias; 

VII. Capacidade de argumentação; 
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VIII. Coerência textual e estética. 

Art. 102º – A avaliação será feita pelo professor, pelo aluno (auto-avaliação) e pelo 

Conselho de Classe em casos necessários de baixo rendimento de alunos e 

questões relativas ao processo avaliativo. 

§ único - O Conselho de Classe terá caráter interventor em casos especiais 

para decisão de aprovação ou reprovação de aluno, na disciplina e na série, em 

todos os níveis e modalidades de ensino. 

Art. 103º - No Ensino Fundamental II e no Ensino Médio, ao final de cada período 

será feita uma avaliação do aproveitamento através do “Provão”, com data a ser 

definida no Calendário Escolar. Este instrumento avaliativo irá compor, juntamente 

com os demais a nota aprovativa do aluno dentro do bimestre. 

Art. 104º – Na Educação Técnica de Nível Médio a síntese dos resultados da 

avaliação do aproveitamento do aluno, serão expressas em notas, numa escala de 0 

(zero) a 10,0 (dez).  

§ 1º - Ao término de cada disciplina e ao final do período letivo (semestral), as 

médias deverão expressar a avaliação global do aluno abrangendo as competências 

e habilidades que perpassam os diferentes componentes curriculares.  

§ 2º - Os resultados da verificação do rendimento em cada componente 

curricular serão sistematicamente registrados e sintetizados pelo docente numa 

única nota, que no computo geral, para se obter aprovação, não poderá ser inferior a 

7 (sete).   

Art. 105º – As notas serão registradas: 

I.  PELO PROFESSOR 

a. No diário de classe mensalmente e bimestralmente 

II. PELA SECRETARIA: 

a. Na ficha individual do aluno; 

b. No livro de atas de resultados finais; 
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c. No livro de atas de exames especiais, quando forem exames ou 

processos de avaliação especial nos casos de adaptação; 

d. No livro de expedição de certificados e diplomas. 

CAPITULOII  

DA PROMOÇÃO 

Art. 106º - Na verificação do rendimento escolar para fins de promoção será levado 

em conta dos aspectos conjugados: 

A.  Assiduidade; 

B. Aproveitamento. 

Art.107º - Considerado aprovado quanto à assiduidade, o aluno que tiver frequência 

igual ou superior de 75%(setenta e cinco por cento) durante o ano letivo no total de 

hora (no mínimo quatro horas de aula diária) Art. 24 item VI da Lei 9394/96. 

Art. 108º - Será promovido à série subseqüente o aluno que obtiver média igual ou 

superior a 7,0 (sete) nos bimestres letivos. 

CAPÍTULO III 

DA RECUPERAÇÃO 

Art. 109º - Os estudos de recuperação têm como objetivo atender o aluno com 

aproveitamento inferior a média 7,0 (sete) no decorrer do ano letivo. 

Art. 110º - A Recuperação da Aprendizagem terá por objetivo precípuo corrigir os 

desvios e/ou insucessos ocorridos no desenvolvimento do processo ensino 

aprendizagem, devendo ser contínua, permanente e cumulativa. 

§ único- Deve ser considerado o critério da superação da nota baixa pela 

média com a maior, observando o crescimento apresentado pelo aluno ao longo do 

período. 

Art. 111º - A recuperação será desenvolvida nas seguintes modalidades: Paralela e 

Periódica. 
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I. Paralela, em caráter obrigatório, ao ano letivo, numa ação contínua 

integrada ao processo ensino-aprendizagem, através de procedimentos 

diferenciados de ensino, e adequados às necessidades especiais de cada 

aluno;  

II. Periódica, seguidos de aula durante 10 (dez) dias no final do ano com 

os conteúdos trabalhados ao longo do semestre, não dominados pelo aluno, 

sendo a nota mínima para aprovação na recuperação 6,0 (seis). 

a. O aluno poderá fazer recuperação em até três (03) disciplinas; 

b. Para entrar na recuperação o Aluno deve ter obtido média 

mínima de 4,0 (quatro) dos 4 bimestres; 

c. Caso a média dos 4 bimestres seja inferior a 4,0 (quatro) o aluno 

estará automaticamente reprovado na disciplina, ou terá seu processo 

apreciado pelo Conselho de Classe; 

d. A recuperação paralela não pressupõe somente realização de 

provas com a finalidade de alterar notas já obtidas, também feitas sob 

forma de revisão e recapitulação de matéria lecionada, sob forma de 

reforço, exercícios, trabalhos estudados e tarefas programadas pelo 

professor realizado após o turno normal ou horário especial. 

 

Art. 112º - O estudo de recuperação será ministrado pelo professor da série ou 

disciplina ou professor especifico para a recuperação, em turno ou dias fora do 

horário normal de aulas. 

Art. 113º - O professor responsável pela recuperação, sob orientação do orientador 

e supervisor pedagógico elaborará um plano adaptável a cada nível de ensino e 

faixa etária do aluno, após diagnosticar as deficiências do aluno (recuperação 

periódica) Lei 9394/96. 

Art. 114º - Durante os estudos de recuperação, sobretudo na recuperação final será 

obrigatório a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) 
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Art. 115º - Só poderá submeter-se a estudo de recuperação o aluno que obtiver a 

nota inferior a 7,0 (sete) e frequência igual ou superior a 75%. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ADAPTAÇÃO 

Art. 116º - O aluno procedente de outro estabelecimento de ensino, cujo currículo 

seja diferente do adotado na Escola, submeter-se-á a estudos de adaptação 

mediante a execução de provas, trabalhos determinados pelos professores e pré-

estabelecidos pelo conselho de classe; 

Art. 117º - A adaptação deverá ser promovida até o final do curso respectivamente, 

de forma que, nenhum aluno possa concluí-lo sem que tenha cumprido o currículo 

pleno previsto do pelo estabelecimento de ensino com a devida carga horária. 

Art. 118º - O aluno procedente do exterior recebe tratamento especial, conforme 

legislação vigente, quanto ao aproveitamento de estudo e adaptação. 

Art. 119º - A adaptação do aluno faz-se em forma de complementação de estudos, 

quando se verifica ausência de disciplina que compõem a Base Nacional Comum 

e/ou aos mínimos profissionalizantes, ou quando a carga horária for considerada 

insuficiente para o cumprimento do currículo mínimo fixado em âmbito federal. 

Art. 120º - A adaptação de estudos faz-se em forma de suplementação de estudos, 

quando os conteúdos programáticos estudados nas disciplinas forem considerados 

insuficientes. 

Art. 121º - A adaptação de estudos é feita mediante aulas regulares, trabalhos, 

pesquisas, sendo obedecidos aos critérios de avaliação fixada neste regimento. 

§ Único - A adaptação de estudos pode ser feita em cursos paralelos desde 

que homologados pela Secretaria de Educação e com carga horaria e conteúdo 

correspondente ao conteúdo curricular da disciplina. 
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Art. 122º - A análise e decisão sobre os casos de adaptação e aproveitamento de 

estudos são registradas em atas próprias, e os resultados de avaliação, na ficha 

individual, devendo ser estes comunicados aos interessados. 
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TÍTULO VIII - DO PESSOAL 

 

CAPÍTULO I 

DO PESSOAL ADMINISTRATIVO 

Art. 123º - O corpo administrativo da escola será constituído pelos funcionários com 

a função de auxiliar na efetivação dos serviços administrativos.  

Art. 124º - São direitos do pessoal administrativo: 

A.  Contratação legal; 

B. Receber remuneração na forma que estabeleça a lei; 

C. Gozar Licença gestante, tratamento de saúde na forma que 

dispõe a legislação em vigor; 

D. Gozar férias nos períodos previstos; 

E. Receber aviso prévio de dispensa da função; 

F. Emitir sugestões que concorram para a melhoria dos serviços 

que lhes são afetos. 

Art. 125º - São deveres do pessoal administrativo: 

I. Exercer com responsabilidade suas atribuições; 

II. Cumprir o horário de trabalho; 

III. Tratar com educação e respeito os alunos, funcionários e todas 

as pessoas que se dirigirem à escola; 

IV. Participar de encontros educativos promovidos pela UNEVALE 

com vistas ao aperfeiçoamento e atualização dos conhecimentos; 

V. Cumprir as determinações da diretoria; 

VI. Colabora na manutenção da ordem e disciplina da escola; 
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VII. Apresentar-se asseado e com vestimentas condizentes com o 

ambiente escolar. 

Art. 126º - Ao pessoal administrativo é vedado: 

I. Ausentar-se da escola durante o horário de trabalho sem 

liberação da Diretoria ou superior hierárquico sem autorização expressa 

por escrito; 

II. Usar fumo, drogas, bebidas alcoólicas e armas no recinto da 

escola; 

III. Apresentar-se alcoolizado no trabalho; 

IV. Transferir a terceiros informações escolares confidenciais; 

V. Utilizar telefone celular para uso pessoal durante o expediente 

de trabalho. 

 

CAPÍTULO II 

DO PESSOAL DOCENTE 

Art. 127º - O corpo docente será constituído de todos os professores em exercício 

na escola. 

Art. 128º – Os professores serão admitidos pela entidade mantenedora respeitando 

as disposições das leis e normas vigentes, mediante atendimento ás exigências 

legais para preenchimento do cargo. 

Art. 129º - São deveres do docente: 

I. Elaborar antes do início do ano letivo, o Plano de Aula e o 

programa da disciplina, sob sua responsabilidade e submetê-los à 

apreciação e aprovação da direção, coordenação e órgãos colegiados; 
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II. Indicar o material a ser adotado, com previsão de data de 

utilização conforme o plano de aula para que o mantenedor possa fazer a 

aquisição em tempo hábil; 

III. Elaborar lista de materiais de apoio para ser apresentada aos 

alunos e pais, sem excessos, de forma que todos os materiais indicados 

sejam utilizados no desenvolvimento da disciplina; 

IV. Apresentar o Plano de aulas aprovado em Colegiado, para os 

alunos no primeiro dia de aula, além de fazer a entrega de cópias dos 

planos para alunos e pais; 

V. Registrar no diário de classe, a matéria lecionada, a freqüência e 

os resultados das avaliações escolares, dentro do prazo determinado pelo 

calendário acadêmico, colaborando com os serviços da secretária; 

VI. Zelar pela disciplina geral do estabelecimento e particularmente 

de sua classe; 

VII. Participar das reuniões, solenidades e comemorações 

promovidas pela UNEVALE; 

VIII. Manter com os colegas e demais funcionários da escola, o 

espírito de colaboração e solidariedade, para melhor integração e bom 

funcionamento das atividades escolares; 

IX. Acatar as solicitações da diretoria, no que diz respeito ao 

melhoramento da vida escolar e administrativa da escola; 

X. Colaborar com o aprimoramento do currículo da disciplina 

participando das reuniões de colegiados; 

XI. Preencher diariamente a aplicativo Extra Classe; 

XII. Apresentar aos alunos e pais o Conteúdo a ser aplicado nas 

provas inclusive indicando, capítulos e páginas de livros além do material 

de apoio tais como textos, artigos, livros paradidáticos, projetos de 

pesquisa entre outros. 
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Art. 130º - São direitos do docente: 

I. Ser respeitado no desempenho de suas funções e 

especialmente com a sua pessoa; 

II. Gozar de férias e recessos regulamentares, conforme disposto 

em Lei; 

III. Ter carteira profissional atualizada com as devidas anotações; 

IV. Ser atendido com a presteza na solicitação do material didático 

que julgar necessário adequado na ministração de suas aulas, desde que 

solicitado dentro dos prazos do calendário e aprovados pelos órgãos 

Colegiados; 

V. Adotar métodos e técnicas que julgar facilitadora no processo 

ensino-aprendizagem; 

VI. Ter remuneração condigna e receber em dias seu salário de 

acordo com a lei em vigor; 

VII. Esforçar-se por obter o máximo de aproveitamento dos alunos; 

VIII. Diagnosticar deficiência da aprendizagem do aluno e 

estabelecer estratégias que obtiverem a melhoria do rendimento; 

Art. 131º - Constituem-se motivos que poderão provocar a rescisão de contrato do 

professor: 

I. Inobservância do Regimento Escolar; 

II. Incapacidade desenvolver satisfatoriamente e em tempo 

oportuno, os programas de respectivo plano de Aulas; 

III. Incapacidade no manejo de classe ou no incentivo do interesse 

pela aprendizagem; 

IV. O uso de recursos e processos disciplinares vexatórios e/ou 

antipedagógico. 
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Art. 132º - É vedado ao professor: 

I. Receber durante as aulas, sem autorização do diretor, visitas de 

pessoas estranhas que prejudicam andamento de suas atividades em 

classe; 

II. Aplicar penalidade corporal ao educando, exceto as 

advertências ou repressão previstas no Regime Disciplinar; 

III. Retirar sem prévia permissão da autoridade competente, 

qualquer documento, equipamento ou material pertencente à Escola; 

IV. Apresentar-se alcoolizado ou ter utilizado substância 

psicotrópica; 

V. Utilizar telefone celular para uso pessoal a exemplo Whatts App, 

redes sociais, Internet ou Ligações, durante o período de aula. 

 

CAPÍTULO III 

DO PESSOAL DISCENTE 

Art. 133º - O corpo discente será constituído por todos os alunos matriculados 

regularmente no estabelecimento de ensino. 

Art. 134º - São deveres dos alunos: 

I. Acatar e respeitar a autoridade do diretor, professor e demais 

funcionários; 

II. Tratar a todos com respeito, justiça, igualdade, sem 

discriminação de qualquer natureza; 

III. Ser assíduo e pontual; 

IV. Apresentar- se completamente uniformizado e asseado, sob 

pena de não ingresso nas dependências da escola; 
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V. Possuir o material didático solicitado pelo professor; 

VI. Zelar pela conservação do prédio, dos livros da biblioteca, do 

equipamento e mobiliário da escola; 

VII. Indenizar os prejuízos causados pelo material existente, na 

escola e objetos pertencentes aos seus colegas; 

VIII. Comparecer as comemorações cívicas, solenidades e reuniões; 

IX. Portar-se bem durante as aulas, nos intervalos, e na saída das 

aulas, não perturbar o bom funcionamento dos trabalhos escolares, 

comportando-se adequadamente; 

X. Realizar com interesse e responsabilidade as tarefas que lhe 

forem confiadas; 

XI. Conhecer os regimentos e normas da UNEVALE. 

Art. 135º - São direitos dos alunos: 

I. Ser atendido pelo pessoal docente e administrativo no trato de 

seus legítimos interesse e receber assistência e orientação adequada as 

suas necessidades educativas; 

II. Participar das promoções escolares, excursões, atividades 

sociais e atléticas, recreativa e religiosa, organizadas pelo 

estabelecimento; 

III. Ser informado de suas notas de avaliação e frequência do 

boletim escolar e outros meios; 

IV. Usar a biblioteca e laboratórios de acordo com as normas e 

horários; 

V. Conhecer antes do inicio do Bimestre letivo o Plano de Aulas de 

cada uma das disciplinas; 



 REGIMENTO INTERNO - UNEVALE  

63 

 

VI. Receber, no inicio do ano letivo o calendário escolar onde 

constam as datas de avaliações, datas de eventos e de reuniões de 

colegiados; 

VII. Ser tratado com respeito e dignidade; 

VIII. Receber em igualdade de condições todas as orientações 

necessárias ao desenvolvimento integral de sua personalidade sem 

qualquer restrição a sua pessoa por diferença de posição social, cor, 

religiosa, política ou econômica; 

IX. Ser respeitado na sua dignidade como pessoa, independente se 

sua convicção religiosa, política ou filosófica, grupo social, etnia, sexo e 

nacionalidade. 

Art. 136º - Ao aluno expressamente proibido: 

I. Ausentar-se da sala de aula e da UNEVALE sem a devida 

autorização, por escrito do Professor, da Coordenação ou Direção; 

II. Usar o uniforme da escola em ambiente inconveniente, assim 

como promover alterações no uniforme; 

III. Ocupar-se durante as aulas com atividades alheias às mesmas; 

IV. Trazer para o estabelecimento livros, gravuras, revistas ou 

qualquer outro material que contrarie os interesses das atividades 

escolares; 

V. Adulterar as anotações do boletim ou quaisquer outros 

documentos escolares; 

VI. Promover coleta de qualquer natureza sem permissão do diretor; 

VII. Comercializar qualquer produto ou serviço sem a autorização 

expressa da Diretoria; 

VIII. Danificar qualquer dependência do prédio e/ou peça do 

mobiliário e material escolar sob pena de indenização; 
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IX. Cometer ou incitar os colegas a cometerem atos de indisciplina; 

X. Perturbar as aulas ou a ordem do estabelecimento; 

XI. Portar armas, introduzir bebidas alcoólicas ou drogas nocivas à 

saúde no recinto das aulas ou em qualquer dependência da escola; 

XII. Promover algazarra ou distúrbios nas salas de aula ou 

imediações do estabelecimento; 

XIII. Utilizar celular, Tablet ou qualquer outro equipamento eletrônico 

que disperse a atenção durante o horário de aula; 

XIV. Praticar atos ofensivos a moral e aos bons costumes, dentro ou 

fora do colégio. 
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TITULO IX - DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES 

CAPÍTULO I 

DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES 

Art. 137º - A associação de "Pais e Mestres" terá como principal objetivo o maior 

entrosamento entre "Pais e Mestres" de forma a promover unidade de ação entre 

família e escola, tendo sempre em vista fortalecer a ação educativa. 

Art. 138º - As reuniões de "Pais e Mestres" serão orientadas pela Coordenação 

pedagógica, na falta deste, substituído pelo diretor e Supervisor da escola, 

envolvendo assunto de interesse comum às famílias dos alunos e dos professores, 

bem como solucionar os problemas de ordem disciplinar. 

§ Único - As reuniões de que trata o artigo anterior serão promovidas 

bimestralmente com a participação dos pais ou responsável dos alunos em espaço 

cedido pela instituição. 

Art. 139º - Será eleito no inicio de cada período letivo, uma diretoria composta de:  

I. Um presidente; 

II. Um vice-presidente; 

III. Um secretário. 

CAPÍTULO II 

DO CONSELHO DE ESCOLA 

Art. 140º - O Conselho de Escola constituir-se-á como um órgão de apoio a 

assessoramento a Diretoria da escola, formado por uma equipe de quatro membros, 

tendo como principal objetivo de solucionar os problemas surgidos na escola, que 
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venha prejudicar o funcionamento das atividades escolares, bem como, a inserção 

da Escola na comunidade e outros assuntos de interesse geral. 

 

 

Art. 141º - O Conselho de Escola será constituído: 

I. Um representante de pais de alunos; 

II. Um representante da comunidade; 

III. Um representante dos professores; 

IV. O Diretor Escolar. 

§ único - A escolha dos representantes dar-se-á através de eleição secreta 

realizada anualmente. 

Art. 142º - O conselho de Escola reunir-se-á a cada 60 dias ou quando houver 

necessidade, sendo seus membros convocados através de carta e e mail onde 

constará a data e horário da reunião, sua duração e a pauta de assuntos a serem 

discutidos. 

§1º O representante dos pais e o da comunidade poderá inserir na pauta, 

após a aprovação da diretoria assuntos pertinentes ao desenvolvimento da 

UNEVALE. 

Art. 143º - O conselho de Escola poderá desenvolver amplo programa de atividades 

tais como: 

I. Atividade de valorização do ser humano; 

II. Atividade de cooperação; 

III. Atividade esportiva ou social; 

IV. Atividades de Inclusão comunitária; 

V. Atividades de desenvolvimento educacional; 
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VI. Atividade relação pública. 

 

 

 

TÍTULO X - DO REGIME DISCIPLINAR E DAS FINALIDADES 

 

Art. 144º - O regime disciplinar aplicável ao pessoal docente, discente e 

administrativo será estabelecido como meio auxiliar para atingir a educação integral 

da comunidade escolar e não com o fim em si mesmo. Visa aprimorar o ensino 

ministrado, a formação do educando, o bom funcionamento dos trabalhos escolares 

e a manutenção da ordem social da escola. 

 

Art. 145º - A disciplina prevista abrange os seguintes aspectos: 

I. Finalidade aos dispositivos regimentais; 

II. Respeito e obediência às autoridades; 

III. Cumprimento de prazos; 

IV. Exatidão nos horários; 

V. Mudança de hábitos comportamentais, visando sempre à 

melhoria. 

 

Art. 146º – Atuarão diretamente na manutenção da disciplina da escola: 

I. A Diretoria; 

II. A Coordenação e Supervisão: 

III. Os Professores; 
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IV. O Secretario. 

 

 

 

SEÇÃO I 

DAS PENALIDADES DO CORPO DISCENTE 

Art. 147º - Conforme a gravidade das faltas serão aplicadas medidas sócio-

educativas: 

I. Advertência oral em sala de aula pelo professor; 

II. Afastamento de aula pelo professor que o encaminhará à 

Coordenação; 

III. Advertência oral ou escrita, comunicando-se o responsável; 

IV. Suspensão no máximo até 5 (cinco) dias letivos, comunicando-

se por escrito ao responsável; 

V. Transferência por ato da gestão, em conformidade com o 

Conselho Diretor, seguido de cancelamento da matrícula: 

§1º - Será assegurado ao corpo discente sempre que for alvo de qualquer 

penalidade, o direito de defesa e, se menor assistido por seus pais ou responsáveis. 

§ 2º - No ato de suspensão serão determinadas tarefas de cunho obrigatório, 

afim de que o aluno não permaneça inativo em casa. Tais medidas disciplinares 

aplicadas aos discentes terão, sobretudo, objetivo educativo. 

§ 3º Os alunos estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares: 

I.  Advertência verbal pelo professor 

a. Atrapalhar o bom andamento da aula por conversa; 
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b. Entrar em sala após o horário de início da aula; 

c. Não fazer as tarefas determinadas pelo professor e 

constantes no Plano de Ensino. 

 

II. Afastamento da aula, pelo professor e encaminhamento à 

Coordenação ou Direção; 

 

a. Reincidência nas faltas previstas no Inciso I; 

b. Desrespeito ao Professor; 

c. Desrespeito aos colegas de sala; 

d. Entrar e sair de sala sem permissão do professor; 

e. Ocupar-se durante a aula de qualquer outra atividade 

estranha a mesma; 

III. Advertência Oral ou escrita com comunicação aos pais ou 

responsáveis; 

a. Reincidência nas faltas previstas no Inciso II; 

b. Desrespeito à Direção, a qualquer membro do corpo 

docente ou do corpo técnico administrativo; 

c. Promover, sem autorização expressa da Direção, coletas 

e subscrições dentro e fora da UNEVALE; 

d. Tomar parte, dentro do estabelecimento, em 

manifestações ostensivas a pessoas ou instituições; 

e. Distribuir boletins de qualquer natureza, no recinto do 

estabelecimento, e publicar periódicos em que esteja ou não envolvido 

o nome da UNEVALE, de professores ou servidores, sem autorização 

expressa da Direção; 

f. Comercializar ou doar qualquer produto ou serviço dentro 

do Campus sem a prévia e expressa autorização da Direção. 

g. Faltar, sem motivo justificado, a mais de 7 (sete) dias 

consecutivos de aulas e demais atividades curriculares obrigatórias; 
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h. Perturbação da ordem nos recintos da Instituição, bem 

como em outros locais onde se realizem atividades acadêmicas 

programadas;   

i. Promover Jogos de Azar dentro dos limites do Campus 

tais como Carteado, Dados e etc.; 

j. Ofensa ou agressão não física, ou seja, de natureza moral 

a outro aluno; 

k. Injúria, calunia e difamação a membros da comunidade 

escolar; 

l. Desobediência a determinações de qualquer professor no 

exercício das funções de magistério. 

 

IV. Suspensão de até 5 dias Letivos 

a. Reincidência nas faltas previstas no inciso III; 

b. Danificação do patrimônio da Instituição, da Mantenedora 

e a bens de terceiros, postos a serviços destas, caso em que, além da 

pena disciplinar, ficará na obrigação de indenizar o dano, sem prejuízo 

de outras medidas previstas em Lei; 

c. Ofensa moral aos Diretores, professores e funcionários ou 

a membros da Diretoria da Mantenedora; 

d. Improbidade na execução de provas e trabalhos escolares 

estando ainda sujeitos, dependendo do caso, a sanções legais de 

acordo com a Lei nº 9.610 de 19 de Fevereiro de 1998; 

e. Praticar manifestações, propaganda ou ato de caráter 

político-partidário, de discriminação religiosa ou racial, de incitamento ou 

de apoio a ausência aos trabalhos escolares; 

f. Entrar na IES portando bebidas alcoólicas, armas de 

qualquer natureza ou substancias ilícitas que causem dependência física 

ou psicológica; 

g. Adentrar a Escola portando Armas, mesmo que de 

Brinquedo 

h. Agressão Física a outro aluno; 
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V.  Desligamento, por: 

 

a. Reincidência nas faltas previstas no inciso IV; 

b. Agressão ou ofensa grave ao Diretor Geral, Diretor 

Administrativo, Diretor Escolar, professores e funcionários da Instituição ou 

a membros da Diretoria da Mantenedora e prestadores de serviços à 

Escola; 

c. Prática de atos desonestos, delitos ou atos ofensivos à ética, à 

moral e aos costumes, dentro ou fora da Instituição. 

 

  

§ 1º   São competentes para aplicação das penalidades: 

 

I. De advertência: as Coordenadores e a Direção; 

II. De repreensão: as Coordenadores e a Direção; 

III. De suspensão e desligamento:  o Diretor Geral. 

 

§ 2º Da aplicação das penalidades de suspensão e desligamento, cabe 

recurso ao Conselho de Classe e ao Conselho Diretor, desde que apresentado no 

prazo de até cinco dias corridos após a aplicação da penalidade. 

 

SEÇÃO II 

DAS PENALIDADES DO CORPO ADMINISTRATIVO 

Art. 148º - Aos auxiliares da administração serão aplicadas as seguintes sanções: 
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I. Advertência; 

II. Suspensão: 

III. Dispensa das funções. 

§1º - Incorrerá nas penalidades deste artigo o auxiliar que: 

a. Faltar com o devido respeito a todo e qualquer colaborador da 

UNEVALE independente de seu nível hierárquico; 

b. Faltar com o devido respeito a qualquer um dos alunos, pais de 

alunos ou familiares independente de raça, cor, religião ou condição física, 

econômica e financeira; 

c. Demonstra descaso ou incompetência para os serviços; 

d. Promover agitações; 

e. Divulgar informações de sua competência a pessoas estranhas 

ao setor ou não autorizadas a manipular tais informações; 

f. Descumprir regras de conduta e bons costumes no que diz 

respeito a vestimenta inadequada para o atendimento a crianças e ao público 

em geral, estacionar em vagas de PNE ou de Idosos, utilizar linguagem 

inadequada a comunicação empresarial, não portar crachá entre outros; 

g. Descurar do Patrimônio da Escola tal como sentar em mesas, 

deixar ar condicionado e luzes ligadas, não apagar a lousa para o próximo 

professor; 

h. Revelar comportamento incompatível com as normas 

estabelecidas em regimentos, termos de conduta e manuais da instituição; 

i. Disseminar informação confidencial a pessoas estranhas a 

administração escolar; 

j. Utilizar aparelhos eletrônicos, tais como Celular, Tablets ou 

Computadores para uso pessoal durante o horário de serviço; 
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k. Não tiver conhecimento pleno de sua função ou reter este 

conhecimento prejudicando a prestação do serviço para a comunidade 

escolar. 

§ 2º - Serão dispensados os colaboradores que não se conduzirem conforme 

as leis trabalhistas CLT e incorrer com faltas consideradas graves por quem de 

direito. 

SEÇÃO III 

DAS PENALIDADES DO CORPO DOCENTE 

Art. 149º - O professor estará sujeito às penalidades conforme as faltas cometidas: 

I. Advertência; 

II. Repreensão por escrito; 

III. Suspensão por tempo determinado;  

IV. Dispensa das funções. 

§único - incorrerá nestas sanções o professor que: 

I.  Advertência Oral para o Professor que: 

a. Quando de qualquer maneira, faltar a urbanidade e compostura 

nas relações com colegas, servidores e alunos da UNEVALE; 

b. Quando de qualquer modo, descurar de suas funções; 

c. Por transgressão de prazos regimentais ou falta de 

comparecimento a atividades escolares e administrativas para as quais 

tenha sido formalmente convocado, salvo justificativa expressa e aceita a 

critério do dirigente que fez a convocação; 

d. Deixar de cumprir o horário integral das aulas a ministrar, 

devendo permanecer em sala de aula ou na atividade acadêmica 

desenvolvida durante todo o período objeto da aula, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito; 
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e. Faltar mais de 2 (duas) aulas consecutivas ou 3 (três) não 

consecutivas sem justificativa justa ou legal e de forma expressa; 

f. Não registrar as frequências, notas avaliativas e conteúdos 

ministrados nos prazos estabelecidos em calendário escolar; 

g. Quando em sala de aula utilizar de qualquer aparelho eletro 

eletrônico que venha a levar a solução de continuidade ao processo 

ensino aprendizagem, a exemplo, dentre outros, de aparelhos celulares, 

etc.; 

h. Quando do controle de jornada, ou seja, batimento de ponto 

eletrônico digital ocorrer em horário diverso àquele fixado para sua jornada 

de trabalho, salvo autorização expressa da IES. 

i. Realizar Agendamento de Laboratórios ou bibliotecas fora dos 

prazos estabelecidos; 

j. Não alimentar o banco de atividades para que sejam aplicadas 

em possíveis faltas não previstas; 

k. Não apresentar aos alunos e pais o Plano de Ensino e Plano de 

aula das disciplinas no primeiro dia letivo. 

 

II. Advertência por Escrito ao Professor que: 

 

1. Por reincidência nas faltas previstas no inciso I; 

2. Por desrespeito a qualquer dispositivo deste Regimento ou de 

quaisquer outras normas da Instituição; 

3. Por desacato a determinações emanadas das autoridades 

superiores; 

4. Não entregar nos prazos regimentais os planos de aula, Planos 

de Ensino, Lançamento de Notas e Frequências no Sistema acadêmico e 

atualização de materiais e bibliografia; 

5. Não realizar o Lançamento diário no Sistema Extra Classe; 

6. Em relação às visitas técnicas ou culturais tais como, 

Hidrelétrica de Estreito, Carolina, Feira do Livro, Seção de Cinema, deverão 

ser objeto do calendário escolar, aprovado pelo colegiado, excetuando 
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outras visitas em caráter excepcional a ser submetida à aprovação ou não 

pelo órgão competente; 

7. Ausência às aulas sem a licença regulamentar, sem plano de 

reposição ou sem a aprovação da Direção; 

8. Entregar as provas a Diretoria e Coordenação para avaliação, 

aprovação e impressão fora das datas constantes em calendário escolar; 

9. Negligência na execução de encargos que lhe forem atribuídos 

pelos órgãos competentes e que sejam pertinentes às suas funções de 

magistério; 

10. Não observar as normas de segurança e medicina do trabalho 

no uso dos laboratórios; 

11. Violar as disposições contidas na CLT, em particular o registro 

de ponto antecipado sem a prévia autorização expressa da Direção; 

12. Por não comparecer, sem justificativa legal, e expressa aos 

projetos de treinamento e capacitação. 

13. Descurar da comunicação entre Escola, Alunos e Pais tais como 

não alimentar o sistema extra classe com o mínimo de 10 dias de 

antecedência descrevendo o conteúdo a ser aplicado nas avaliações, 

incluindo Bibliografia, capítulos e páginas, textos, Livros paradidáticos, 

Artigos, Filmes, Reportagens, revistas, entre outros, não informar os pais 

em relação ao aproveitamento, crescimento e conduta dos alunos em sala, 

não participar das reuniões com pais e dos colegiados. 

 

III. Suspensão das atividades por até 30 dias sem remuneração: 

I. Reincidência nas faltas previstas no inciso II; 

II. Não cumprimento, sem justificativa, do programa, plano de 

trabalho ou carga horária de disciplina a seu cargo; 

III. Por falta de comparecimento ao trabalho por mais de 5 (cinco) 

dias consecutivos, sem causa justificada; 

IV. Incapacidade Didática ou Incompetência Científica; 

V. Desrespeito às Autoridades acadêmicas e constituídas na forma 

da Lei. 
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VI. Dar orientação político partidária, sexual ou religiosa inserindo 

ao conteúdo das disciplinas; 

IV. Desligamento Definitivo das Funções 

a. Reincidência nas faltas previstas no Inciso III 

b. Reincidência na falta prevista na alínea “b” do inciso III, 

configurando- se esta como abandono de emprego na forma da lei; 

c. Desrespeito a proibição legal de propaganda de guerra, 

processos violentos para subverter a ordem política e social ou defesas a 

preconceitos de raça, classe social, sexo, religião, posição política ou 

nacionalidade, ou seja respeitando o Art. 5º da Constituição Federal; 

d. Ato de improbidade, indisciplina ou de insubordinação;  

e. Condenação criminal passada em julgado, caso não tenha 

havido suspensão da pena; 

f. Embriaguez habitual ou em serviço; 

g. Violação de segredo do qual tenha conhecimento em 

decorrência do exercício da atividade funcional; 

h. Ato lesivo da honra ou da boa forma praticado no serviço contra 

qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em 

casos de legítima defesa, própria ou de outrem; 

i. Por abandono do cargo; 

j. Por manter má conduta na Instituição ou fora dela; 

k. Por assédio Moral ou Sexual comprovado em Processo 

Administrativo aplicado em conformidade com as normas legais e 

regimentais; 

 

Art. 150º - São competentes para aplicação das penalidades: 

a. De advertência: os Coordenadores, o Rh ou a Direção;  

b. Repreensão por escrito: os Coordenadores, o Rh ou a Direção; 

c. De suspensão: o Diretor Geral; 

d. De demissão: a Mantenedora, por proposta do Diretor Geral. 
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§ 1º   - Em casos específicos previstos na Legislação Trabalhista, ao pessoal 

docente é aplicável, ainda, a dispensa por justa causa.  

§ 2º - Da aplicação das penas de suspensão, bem como proposta de 

dispensa, cabe recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho Superior. 

TÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 151º - O Diretor convocará o Orientador Educacional, o Supervisor e os 

Professores quinze dias antes do início do ano letivo para coordenar a elaboração 

dos planos de aula,  

§ único - O calendário escolar, livros didáticos e paradidáticos a serem 

adotados devem ser informados com 45 antes do início das aulas. 

Art. 152º - O estabelecimento funcionará em regime misto, nos turnos diurno e 

noturno. 

Art. 153º – É vedada dentro da escola, qualquer manifestação de caráter político 

partidário. 

Art. 154º - O professor é a maior autoridade em sala de aula, durante o exercício de 

sua atividade. 

Art. 155º - A Escola incentivará o corpo docente e discente nos setores: cultural, 

esportivo, técnico, científico e social, prestigiando as instituições e colaborando nos 

programas festivos de datas nacionais, estaduais e municipais, além das exclusivas 

do colégio. 

Art. 156º - O corpo discente, docente, bem como a diretoria e seus auxiliares, 

deverão cumprir e fazer cumprir este Regimento escolar. 

Art. 157º - O presente Regimento Escolar poderá ser modificado pela diretoria, ou 

pelos órgãos colegiados através de autorização do Conselho Diretor, quando houver 

conveniência para a administração e para o ensino, por determinação do órgão 
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competente da Unidade Regional de Educação, empenhada na evolução política, 

educacional e brasileira, submetendo-se as alterações e aprovação do CEE. 

Art. 158º - Os casos omissos serão resolvidos consultando-se a legislação 

trabalhista, órgãos superiores do ensino e a Entidade Mantenedora e o Conselho de 

Escola. 

Art. 159º - Este Regimento Escolar entrará em vigor, após ter sido aprovado pelos 

órgãos colegiados, Diretoria da Mantida e Mantenedora da UNEVALE. 

 

 

 


