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Mensagem e Boas Vindas 

 
É com grande satisfação que  recebemos os novos alunos do Colégio Técnico Industrial de 
Guaratinguetá  - UNESP “Prof. Carlos Augusto Patrício Amorim”. 
 
Essa empreitada que se inicia não deve ser de responsabilidade apenas de professores e 
estudantes, mas também da família que com apoio e incentivo luta por uma educação de 
qualidade. 
 
É importante a compreensão de que a educação formal, na sociedade contemporânea, não 
é condição suficiente, mas é necessária para o desenvolvimento da cidadania plena e para 
a consolidação da igualdade de oportunidades para todas as pessoas. Dessa maneira, tanto 
em seu projeto político-pedagógico como em seu planejamento institucional, a escola 
precisa considerar a realização de projetos e ações que, ao mesmo tempo, promovam o 
acesso aos bens culturais exigidos pela sociedade contemporânea e garantam uma 
formação política aos jovens de modo a lhes permitir participar da vida social de forma mais 
crítica, dinâmica e autônoma. 
. 
Uma questão a ser apontada é que atualmente as crianças e os adolescentes vão à escola 
para aprender as ciências, a língua, a matemática, a história, a física, a geografia, as artes, 
e apenas isso. Não existe o objetivo explícito de formação ética e moral das futuras 
gerações. Entendemos que a escola, enquanto instituição pública criada pela sociedade 
para educar as futuras gerações, deve se preocupar também com a construção da 
cidadania, nos moldes que atualmente a entendemos. Se os pressupostos atuais da 
cidadania têm como base a garantia de uma vida digna e a participação na vida política e 
pública para todos os seres humanos e não apenas para uma pequena parcela da 
população, essa escola deve ser democrática, inclusiva e de qualidade, para todas as 
crianças e adolescentes. Para isso, deve promover, na teoria e na prática, as condições 
mínimas para que tais objetivos sejam alcançados na sociedade. 
 
O trabalho de educação em valores que visam à construção da cidadania pode consolidar-
se na busca da Ética, da Convivência democrática, dos Direitos Humanos e da  Inclusão 
Social, ajudando na construção do melhor mundo possível. 
 
Queremos parabenizar a todos e desejar muito sucesso nestes anos de estudos e 
convivência em nosso colégio. 
 
 
Referências: 
Educação, cidadania e direitos humanos. Petrópolis: Vozes, 2004. 
CORTINA, A. O fazer ético: guia para a educação moral. São Paulo:Moderna, 2003. 
PUIG, J. M. A construção da personalidade moral. São Paulo: Ática,1998. 
Democracia e participação escolar. São Paulo: Moderna,2000. 
STAINBACK, S. & STAINBACK W. Inclusão – Um Guia para Educadores.Porto Alegre: 
Artmed Ed, 1999. 
TUGENDHAT , E. Lições sobre ética. Petrópolis: Vozes, 1999. 
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ADMINISTRAÇÃO DO CTIG NO ANO DE 2013 
 

Reitor da UNESP - Prof. Dr. Julio Cezar Durigan 

 

Diretor da FEG - Prof. Dr. Marcelo dos Santos Pereira 

 

Vice Diretor da FEG - Prof. Dr. Mauro Hugo Mathias 

 

Diretor CTIG: Prof. Dr. José André Marin de Camargo 

 

Vice-Diretor CTIG: Prof. Alexandre Areco  

 

Orientadora Educacional: Profª. Célia Regina Ferreira da Silva Faria 

 

Coordenadores de Área/Curso: 

 

        Mecânica: Prof. César Renato faria Ribeiro  

 

        Eletroeletrônica: Prof. José Lemos da Silva Filho  

 

        Eletrônica: Prof. Renaldo Jager  

 

        Informática: Prof. João Florentino Meira de Vasconcellos Neto  

 

        Ensino Médio: Prof. Thales Enrique Quiróz Tapioca  

 

Secretaria: 

 

        Secretária Chefe: Alessandra Maria Pinelli Maia 

 

        Secretária Substituta: Acione Aparecida Antunes Vasconcellos da Silva  
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Secretaria da Direção: 

 

        Secretária: Angela Maria Pinto de Oliveira 

 

Funcionários: 

 

Jeferson dos Santos (Oficial de Administração Universitária) 

Adriana Marabeli (Assistente Administrativo II) 

Marco Antonio Marcondes (Assistente Administrativo II) 

 Sílvia Helena Alves de Toledo (Assistente Administrativo I) 

 Natanael Martinho dos Santos (Assistente Administrativo II) 

 

Corpo Docente: 

 

Aguinaldo Valdecir dos Santos 

Ailton Rodrigues da Costa 

Alexandre Areco 

Benedicto Osni Ferreira 

César Renato Faria Ribeiro 

Décio Garcia Neris 

Dinara Fernandes Silva Gyori 

Donizeti José dos Santos Moreira 

Eder Alexandre Camargo Perez 

Edson Moisés Nunes 

Eduardo Silva Santos 

Jean Felipe Arruda Guedes 

João Batista Pereira da Silva 

João Florentino Meira de Vasconcelos Neto 

Jomar Esteves Bueno 

José André Gomes Luiz 

José André Marin de Camargo 

José Benedito Maciel 

José Donato Addêo Ramos 

José Gilberto de Arruda 

José Gomes Alves 

José Lemos da Silva Filho 

José Marcelo de Assis Wendling Junior 
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Júlio Carlos Damato 

Luciano Hennemann 

Manoel  Francisco dos Santos Filho 

Marcio Antonio Aparecido Santana 

Maria Beatriz de Tolosa Raposo Gomes 

Maria Bethânia de Siqueira Leite Fochi dos Santos 

Marina Renata de Menezes 

Orlando Vieira de Siqueira 

Paulo Armando Panunzio 

Renaldo Jager 

Renato Pereira Caldas 

Ricardo Wurthmann Saad 

Riceli Rodrigues Pontes 

Robson Eduardo Alvarenga Gonçalves 

Rodolfo Meissner 

Rodrigo Rabelo da Encarnação 

Sandro Luz da Silva 

Sérgio Rogério Bruno 

Thales Enrique Quiróz Tapioca 

Thiago Averaldo Bimestre 
 

 

Assistente de Suporte Acadêmico: 

 

Deise Maria da Silva Marinho 

Elder Santos de Castro 

Reginaldo Luiz de Paula 

Sandro Luz da Silva 

Wilton Luiz Escobar de Paiva 
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CALENDÁRIO ESCOLAR PARA O ANO DE 2013 - ENSINO MÉDIO TÉCNICO 
          

CALENDÁRIO ESCOLAR - 1º SEMESTRE DE 2013 

MÊS DIAS DA SEMANA   ATIVIDADES 

F
E

V
E

R
E

IR
O

 

Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom   
01 e 02 (08:00 - 12:00) reunião pedagógica, planejamento 8:00, 13:30, 
19:00  

        1 2 3   04 - reunião de pais alunos 1º ano - 19:00 horas 

4 5 6 7 8 9 10   05 - reunião de pais alunos 2 ano - 19:00  3º ano - 20:00 horas  

11 12 13 14 15 16 17   04 - 08 - Semana de integração 1º ano 

17 18 19 20 21 22 23   01 inicio ano letivo EM; 01 - 08 inscrição conselho de escola 

24 25 26 27 28       17 - 22 - divulgação grêmio; 26 - 27 - inscrições grêmio 

Dias Letivos E.T.: 22  E.M.: 18   11-13 aulas suspensas      25 - 27 eleição conselho de escola 

M
A

R
Ç

O
 

Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom   04 - reunião conselho de escola 19:00 horas 

        1 2 3  05 - reunião APM - 19:00 horas 

4 5 6 7 8 9 10  05 e 06 - eleição Grêmio/ 15 Posse do grêmio 

11 12 13 14 15 16 17  18 - reunião do Grêmio 

18 19 20 21 22 23 24  29, 30 - aulas suspensas  - sexta-feira santa, sabado de aleluia 

25 26 27 28 29 30 31  28- aniversário do COTEC - 42 anos - Comemoração 

Dias Letivos E.T.: 24  E.M.: 21    31 - aniversário do COTEC 42 ANOS - Domingo de Páscoa 

A
B

R
IL

 

Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom     

1 2 3 4 5 6 7   01 - feriado municipal - São Benedito - aulas suspensas 

8 9 10 11 12 13 14   08-12- semana de provas EM; 08-13 - semana de provas ET 

15 16 17 18 19 20 21   13 - término do 1º bimestre/ 15 - inicio 2º  bimestre 

22 22 23 24 25 26 27   15-26 - recuperação paralela- 1º bimestre E.T. - E.M. 

28 29 30           24 - reunião Grêmio estudantil 

                  

Dias Letivos E.T.: 26  E.M.: 22     

M
A

IO
 

Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom   01 - dia do trabalho - feriado - aulas suspensas 

    1 2 3 4 5   04 - reunião pedagógica conselho de classe 

6 7 8 9 10 11 12   13 - reunião de pais - 08:00 1ºano; 09:00 2º ano; 10:00 3º ano 

13 14 15 16 17 18 19   18-25 apresentação de trabalhos meio ambiente e filosofia 13:30 

20 21 22 23 24 25 26   12/19/26 - 14:00-18:00 - Palestras técnica de estudo e vida saudável 

27 28 29 30 31       30 - 31 - Corpus Cristis - feriado - aulas suspensas 

Dias Letivos E.T.: 24  E.M.: 22     
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JU
N

H
O

 

Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom     

          1 2   01 - aulas suspensas - feriado Corpus Cristis 

3 4 5 6 7 8 9   13 - Feriado Municipal - aniversário da cidade - aulas suspensas 

10 11 12 13 14 15 16   24 - 29 - Semana de provas médio e técnico 

17 18 19 20 21 22 23   28 - reunião do Grêmio, APM e Conselho de Escola 

24 25 26 27 28 29 30     

Dias Letivos E.T.: 23  E.M.: 20      

JU
L

H
O

 

Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom   01 - 06 - Recuperação paralela 2ºBIM - PLANTÕES ET/EM 

               05 - término 1º semestre E.M.; 06 - término 1º semestre E.T. 

1 2 3 4 5 6 7  09 - Feriado Revolução Constitucionalista 

8 9 10 11 12 13 14  08 a 27 - RECESSO ESCOLAR. 

15 16 17 18 19 20 21    

22 23 24 25 26 27 28    

Dias Letivos E.T.: 06  E.M.: 05    Total de dias letivos no semestre: E.T. 125;  E.M. 100 

 

 

CALENDÁRIO ESCOLAR - 2º SEMESTRE DE 2013 

MÊS DIAS DA SEMANA   ATIVIDADES 

JU
L

H
O

 

29 30 31           29 - 31 - Recesso escolar 

               29 - inicio 2º semestre 

               29 - 31 - Rec Paralela - 2º bim E.M. avaliações 

                29 - 31 Rec Paralela - 2º bim E.T. avaliações 

Dias Letivos E.T.: 03  E.M.: 03      

A
G

O
S

T
O

 

Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom   01 - 10 rec. paralela - E.M. e E.T. - 2º bim - avaliações 

      1 2 3 4  13 - reunião conselho escola e apm 

5 6 7 8 9 10 11  17 - reunião de pais - 08:00 1ºano; 09:00 2º ano; 10:00 3º ano 

12 13 14 15 16 17 18  17 e 24 - debate sobre ética e cidadania na sociedade - 13:30  

19 20 21 22 23 24 25    

26 27 28 29 30 31      

Dias Letivos E.T.: 27  E.M.: 22     
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S
E

T
E

M
B

R
O

 

Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom   07 - 08 feriado nacional - aulas suspensas 

            1    

2 3 4 5 6 7 8  16-21 - Sem. Provas E.M. e E.T. 3º bim 

9 10 11 12 13 14 15  23 - 28 - Recuperação paralelal - plantões 

16 17 18 19 20 21 22  21 - término 3º bimestre / 23 - inicio 4 º bimestre 

23 24 25 26 27 28 29  28 - reunião grêmio estudantil 

30                

Dias Letivos E.T.: 24  E.M.: 21    23 - 28 - Semana de Ciências e Tecnologia 

O
U

T
U

B
R

O
 

Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom     

  1 2 3 4 5 6  01-06 rec. Paralela 3ºbim E.M.; 01-07 rec. Paralela - 3ºbim-avaliações 

7 8 9 10 11 12 13  12- feriado nacional - N.Sra. Aparecida - aulas suspensas 

14 15 16 17 18 19 20  20 - reunião pedagógica - conselho de classe 3º bim 

21 22 23 24 25 26 27  25 - Feriado Frei Galvão, 26  aulas suspensas 

28 29 30 31        28 - dia do funcionário público - aulas suspensas 

Dias Letivos E.T.: 24  E.M.: 22     

N
O

V
E

M
B

R
O

 

Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom   02 feriado - finados 15-feriado - 16 aulas suspensas 

        1 2 3  25 - 29 - sem de provas E.M.; 25- 30 sem. de provas E.T. 

4 5 6 7 8 9 10  09/23 - Palestras aplicação da fisica, matemática e lingua portuguesa 

11 12 13 14 15 16 17  no ensino técnico para os alunos do EM 1, 2 e 3 anos 

18 19 20 21 22 23 24    

25 26 27 28 29 30      

Dias Letivos E.T.: 23  E.M.: 22     

D
E

Z
E

M
B

R
O

 

Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom     

            1  01 - VESTIBULINHO 2014 

2 3 4 5 6 7 8  02 - 07 - rec, paralela 4º bimestre 

9 10 11 12 13 14 15  10 - 1º Conselho final  

16 17 18 19 20 21 22  11 - 16 - recuperação final / 17-18 matricula alunos aprovados 

23 24 25 26 27 28 29  17 - 2º Conselho final 

30 31            20 - formatura 

Dias Letivos E.T.: 15  E.M.: 13   Total de dias letivos no semestre:   E.T. 113;   E.M. 100 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 
                      Colégio Técnico Industrial de Guaratinguetá 
                       “Prof. Carlos Augusto Patrício Amorim” 

 
 

 

 

 8

 

 
Avaliação, Promoção, Recuperação e Retenção do Aluno – Ensino Médio e Ensino 
Técnico 

 
Sistema de avaliação, conforme o Regimento Escolar 

 
A verificação do rendimento escolar compreenderá a avaliação do aproveitamento: 

será contínua e compreenderá o acompanhamento do processo de aprendizagem, devendo 
incidir sobre o desempenho do aluno nas diferentes situações de aprendizagem, levando em 
conta os objetivos visados. 

A avaliação do aproveitamento terá sempre em vista os objetivos propostos no 
planejamento e será feita por meio de provas bimestrais, teste, trabalhos individuais ou em 
grupo, relatórios, redações, projetos, levando-se em conta o desempenho global do aluno, 
verificando-se seu crescimento e envolvimento no processo de aprendizagem e 
considerando-se não apenas os avanços já conseguidos em termos de construção de 
conhecimentos relativos aos diferentes componentes curriculares, mas, principalmente, às 
competências e habilidades desenvolvidas durante o período. A análise deve privilegiar os 
aspectos qualitativos sobre os quantitativos, indicando a possibilidade de prosseguimento de 
estudos. 

Todos os alunos deverão ter, no mínimo, por bimestre, duas notas de avaliação. No 
caso do aluno faltar à Avaliação Bimestral deverá, no prazo de 48 horas, requerer ao Diretor 
o direito de fazer a prova que perdeu, justificando o motivo da falta, conforme motivos 
considerados no Regimento Escolar. São considerados motivos de falta: doença infecto-
contagiosa ou acidente da própria pessoa, nojo, obrigações militares,  serviço público 
obrigatório, motivos especiais a critério da Direção da Escola e nos termos da legislação 
vigente. 

A segunda chamada das provas bimestrais será feita uma semana após o término do 
período de provas. Esgotando o prazo, não haverá nova oportunidade. 

A média bimestral será expressa em notas, graduadas na escala de 0 (zero) a 10 
(dez), com variações de décimos, de 01 (um) em 01 (um) décimo. 

O resultado final da verificação do rendimento escolar do aluno será a média 
aritmética dos quatro bimestres. 

 
Sistema de Promoção conforme o Regimento Escolar 
 
Será considerado Aprovado o aluno que obtiver em cada disciplina 75% de 

freqüência e média final igual ou superior a 6.0 (seis). 
 
Será retido o aluno que apresentar: 
 
- freqüência anual inferior a 75% (setenta e cinco por cento), em qualquer disciplina, 

qualquer que seja a média de aproveitamento. 
- média anual inferior a 3,5 (três inteiros e cinco décimos), em qualquer disciplina,  

qualquer que seja a freqüência. 
- média anual inferior a 6,0(seis), em mais de três componentes curriculares.  
 
Sistema de Recuperação, conforme o Regimento Escolar 
 
A recuperação integrada ao processo de aprendizagem tem por objetivo recuperar o 

aluno com Rendimento Escolar Insuficiente (média bimestral/anual inferior a 6,0). 
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 Após sintetizados os resultados do rendimento escolar do bimestre e estes forem 
inferiores a 6,0 (seis), o aluno terá direito a recuperação paralela em qualquer número de 
componentes curriculares.  

A sistemática dos estudos de recuperação a ser adotada pelo estabelecimento será: 
I – Recuperação Contínua e Paralela; 
II – Recuperação Final. 
A recuperação paralela constituirá de atividades, aulas em plantões de dúvidas, 

provas e testes realizados fora do período regulamentar que o aluno freqüenta, previamente 
agendada e divulgada no Horário Escolar. 

 
  OBS: Não haverá 2ª chamada das avaliações ocorridas durante o processo de 

recuperação paralela bimestral. 
 
 A síntese do resultado do rendimento escolar, após os estudos de recuperação 

paralela, terá caráter substitutivo quando esta for superior à nota bimestral insuficiente. 
 
1º Conselho de Classe Final: O aluno que obtiver média final entre 5,5 (cinco 

inteiros e cinco décimos) e 5,9 (cinco inteiros e nove décimos) em qualquer número de 
disciplinas será submetido ao 1º Conselho de Classe Final. O aluno deverá ter 75% de 
freqüência nas disciplinas. 

Os alunos com média final entre 3,5 (três inteiros e cinco décimos) e 5,4 (cinco 
inteiros e quatro décimos) serão submetidos à recuperação final, sem direito a apreciação 
do 1º Conselho de Classe Final, desde que em até 03 (três) componentes curriculares.  

 
OBS: Serão considerados retidos os alunos que ficarem para recuperação final 

em mais de (03) três componentes curriculares. 
 
Sistema de Progressão Parcial 
 
O CTIG-UNESP adota a progressão parcial, aplicada somente em até 3 (três) 

componentes curriculares, em qualquer série, desde que preservada a seqüência do 
currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino e possibilidade de 
horário para o seu oferecimento. 

 
Freqüência 
 
Evite faltar às aulas, pois isso atrapalha seu desempenho escolar e profissional. 
A freqüência às aulas é obrigatória e só haverá abono de faltas nos seguintes casos:  

doença infecto-contagiosa ou acidente da própria pessoa, nojo, obrigações militares,  
serviço público obrigatório, motivos especiais a critério da Direção da Escola e nos termos 
da legislação vigente. O aluno tem direito a 25% de ausência para problemas 
particulares ou de saúde. 

 
OBS: o atestado médico não abona faltas, apenas justifica a Direção e aos 

professores a impossibilidade de comparecimento às atividades escolares. 
 
Será considerado desistente o aluno que não comparecer por 30 (trinta) dias 

consecutivos durante o ano letivo, sem justificativa expressa do motivo da ausência no 
período. 

 
OBS: O aluno matriculado na primeira série que não comparecer durante 8 (oito) 

dias consecutivos na primeira quinzena do ano letivo será considerado desistente. 
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A desistência será caracterizada como abandono e implicará na perda da vaga 

correspondente, ficando garantido a qualquer tempo seu direito à transferência para outro 
estabelecimento de Ensino. 

 
 Direitos e Deveres do Aluno 

 
Direitos do Aluno 

• ser respeitado por todas as pessoas do Colégio e pelos colegas; 
• ser considerado e valorizado em sua individualidade, sem comparação nem 

preferência; 
• ter asseguradas as condições necessárias ao desenvolvimento de suas 

potencialidades na perspectiva social e individual; 
• ter assegurado o respeito aos direitos da pessoa humana e suas liberdades 

fundamentais; 
• conhecer os critérios de avaliação adotados pelo professor; 
• recorrer dos resultados das avaliações de seu desempenho; 
• ser orientado em suas dificuldades; 
• ser ouvido em suas queixas e reclamações; 
• receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados; 
• ser informado das atividades promovidas. 

 
Na defesa dos seus direitos, o aluno poderá requerer ou representar ao Diretor do 

CTIG sobre qualquer assunto de seu interesse, relacionado à vida escolar, utilizando 
documento da secretaria. 

 
Deveres do Aluno 
 

• ter conduta irrepreensível adequada ao comportamento social, manifestada 
por atos de urbanidade no relacionamento com seus colegas, no acatamento 
e respeito à Direção, professores e funcionários e no cumprimento de todas 
as suas obrigações escolares; 

• comparecer pontualmente às aulas, mantendo-se atento e incumbindo-
se das tarefas e deveres escolares que lhe forem atribuídos; 

• conhecer e cumprir o Regimento Escolar e todas as determinações da 
Direção do Colégio que lhe digam respeito; 

• cooperar para a boa conservação dos móveis, equipamento e material 
escolar, concorrendo também para a manutenção de boas condições de 
asseio do edifício e suas dependências; 

• indenizar o Colégio pelos prejuízos que causar ao prédio, às suas 
instalações, aos equipamentos didáticos e aos materiais em geral; 

• usar de rigorosa probidade na execução de provas e trabalhos escolares 
sujeitos a julgamento; 

• aplicar a máxima diligência no aproveitamento do ensino ministrado; 
• comparecer a todas as aulas e trabalhos escolares, inclusive extraclasse, 

previstos no Calendário e no horário escolar, justificando devidamente as 
ausências; 

• atender às disposições regulamentares; 
• observar o regime disciplinar instituído no Regimento Escolar do CTIG, no 

Estatuto da Universidade Estadual Paulista, além de leis específicas e 
normas baixadas pela Diretoria do Colégio; 
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• contribuir de forma efetiva para o prestígio sempre crescente do Colégio e da 
Universidade Estadual Paulista; 

• votar e ser votado nas eleições do Grêmio Estudantil, na forma de seu 
Estatuto; 

• colaborar com a APM (Associação de Pais e Mestres) para ajudar no 
aprimoramento do processo educacional; 

• trajar-se convenientemente (o CTIG estabelece regras para o traje em sala de 
aula e laboratórios, o que deverá ser rigorosamente cumprido pelo aluno). 

 
É vedado ao aluno: 
 

• entrar em classe (sala de aula ou laboratórios) ou sair dela sem permissão do 
professor e ausentar-se do Estabelecimento sem a devida autorização; 

• ocupar-se durante as aulas de qualquer atividade estranha a elas; 
• utilizar telefone celular ou aparelhos de som durante as aulas; 
• promover coleta ou subscrição ou outro tipo de campanha feita no 

estabelecimento ou fora dele, utilizando o nome do Colégio sem autorização; 
• promover distúrbios dentro do Colégio ou em suas imediações, ou deles 

participar; 
• impedir a entrada de colegas nas aulas, incitá-los à ausência coletiva ou dela 

participar; 
• promover movimentos de hostilidade e desprestígio às pessoas ou 

instituições ou deles participar, assim como ter atitudes fraudulentas em 
relação à instituição escolar; 

• trazer para o Colégio material estranho às atividades escolares, sem 
autorização; 

• distribuir boletins ou dar publicidade a assuntos que envolvam o nome do 
Colégio sob qualquer aspecto, sem autorização da Direção; 

• utilizar as quadras esportivas ou o campo de futebol durante o período de 
aula; 

• comportar-se de forma inadequada dentro e nas imediações da escola, 
comprometendo o nome do Colégio; 

• aplicar "trotes" individuais ou coletivos de qualquer natureza, dentro ou fora 
do Estabelecimento. 

 
Conforme o estabelecido no Regimento Escolar é vedado ao aluno ausentar-se das 

salas de aula, laboratórios ou das oficinas ou nelas permanecer após o término dos 
trabalhos normais, sem a devida autorização, bem como permanecer nas dependências da 
Escola (Biblioteca, LET, Quadras Esportivas/FEGÃO) sem comparecer às aulas, 
laboratórios e oficinas a que esteja sujeito, a não ser em casos especiais com a devida 
autorização. Portanto os pais e/ou responsáveis deverão assinar termo de autorização, em 
caso de anuência, para que o aluno se ausente das aulas, sem, contudo, permanecer nas 
dependências da escola, antes do término do período escolar.   

Não serão permitidas entradas com atraso às aulas do período. 
O CTIG/UNESP possui normas disciplinares, aplicáveis aos discentes, elaboradas 

pela Comissão Disciplinar, conforme artigo 18, alínea F do Regimento Escolar e aprovadas 
pelo Conselho Deliberativo em reunião de 02/12/2002, visando estruturar e organizar os 
trabalhos prestados. 

O regime disciplinar do CTIG/UNESP, estabelecido no Código Disciplinar vigente, 
visa assegurar, manter e preservar a ordem, o respeito, os bons costumes e as normas 
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morais, de forma a garantir uma convivência harmoniosa entre os membros da escola, 
conforme os preceitos do Regimento Escolar. 

 
Penalidades Aplicáveis ao Aluno 
 
Na aplicação das penalidades, serão consideradas as peculiaridades de cada caso, 

assim como a natureza da transgressão disciplinar. 
São penas disciplinares: 

• advertência verbal ou escrita; 
• repreensão escrita, com comunicado aos pais; 
• suspensão até 06 dias, com comunicado aos pais; 
• eliminação, com direito à guia de transferência; 
• aplicação de uma pena alternativa de prestação de serviço comunitário 

(medidas sócio-educativas), caso seja necessária, a ser determinada pela 
Direção, após análise junto ao Conselho de Escola. 

• indenização monetária pelo ato causado ou reparação do dano 
(ressarcimento) 

Toda medida disciplinar aplicada ao aluno será registrada e comunicada aos pais ou 
responsável, se menor de idade. 

 
Obs: O aluno suspenso não poderá permanecer no recinto da Escola e será 
considerado faltoso durante o período de suspensão. Também não poderá realizar 
avaliações, bem como participar de atividades extraclasse. 
 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

APM - Associação de Pais e Mestres 
 

Incentiva, financia e realiza diversas atividades da escola. Ela é composta por pais 
de alunos e professores, aplica os recursos financeiros no aprimoramento das condições de 
ensino e aprendizagem. Alunos comprovadamente carentes têm apoio dessa contribuição. 

Entre as principais atividades da APM podemos citar: 
- aquisição de equipamentos, publicações e revistas técnicas; 
- assistência técnica imediata à manutenção de equipamentos; 
- subsídio para viagens de visitas técnicas e de estudos a empresas, eventos e feiras 

de tecnologia; 
- compras emergenciais de material didático e esportivo; 
- manutenções emergenciais da infra-estrutura; 
- promoções de eventos artísticos e esportivos; 
- auxílio no transporte, refeição e material escolar para alunos comprovadamente 

carentes. 
É um processo legal e a colaboração voluntária é um dever de todos. 
 
Serviço de Orientação Educacional - Orientação aos Pais e Alunos 
Serviço de Orientação Educacional – Psicopedagoga Célia Regina Ferreira da Silva 

Faria  
Telefone: (12) 3123-2740 
Pais e alunos devem procurar o S.O.E., sempre que houver necessidade de 

esclarecimentos, pois a comunicação entre família e escola é de grande importância para o 
sucesso do aluno. 
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Os boletins são expedidos após cada bimestre. Os pais poderão entrar em contato 
com o colégio para obter informações  sobre o aproveitamento e freqüência do aluno, 
sempre que precisarem. 

O comparecimento às reuniões de Pais, conforme as datas previstas no Calendário 
Escolar, é muitíssimo importante para o acompanhamento da vida escolar do aluno. 

 
UNAMOS (Unidade de Assistência Médica Odontológica e Social) 
A Unamos conta com médicos (clínico geral, ginecologista e pediatra), com dentista, 

enfermeiros e assistente social para atendimento dos alunos e funcionários do campus. 
Completam as instalações da escola: biblioteca, anfiteatro, lanchonete, quadras de 

esportes, ginásio coberto e estacionamento, todas de uso comum com a Faculdade de 
Engenharia de Guaratinguetá. 

 
Laboratórios 
Para aulas práticas, o CTIG-UNESP conta com os Laboratórios de Informática I e II, 

Laboratórios de Eletricidade Básica, Sistemas Digitais, Eletrônica Básica, Eletrônica 
Industrial, Microprocessadores e Microcontroladores, Laboratórios de Comandos Elétricos, 
Eletrotécnica e Máquinas Elétricas, Laboratórios de Telecomunicação, Laboratório de 
Manutenção e Redes de Computadores, Laboratório de Automação Industrial, Laboratório 
de CNC, Laboratório de Comandos Hidráulicos e Pneumáticos, Laboratório de 
Instrumentação e Controle de Processos, Laboratório de Redes Industriais, Laboratório de 
Sistema de Manufatura,  Produção Mecânica, Ensaios, CAD e Metrologia. 

 
Coordenação dos Cursos: 
Cada curso técnico oferecido conta com um coordenador de Habilitação e um 

coordenador de Estágio para a verificação, acompanhamento e adequação dos currículos e 
atendimento a alunos e professores da área. 

 
Matrículas 
O aluno deverá ficar atento à data da sua matrícula, que ocorrerá em data fixada no 

Calendário Escolar, haverá ampla divulgação na escola. O pedido de matrícula a partir da 2ª 
série, só será aceito, fora do período estabelecido no calendário Escolar, se devidamente 
justificado e aprovado pela Direção da Escola, e se ocorrer até oito dias letivos após o início 
das aulas. 

 
Trancamento de Matrícula 
O aluno que estiver impossibilitado de freqüentar o curso no ano letivo e desejar 

reservar sua vaga para o próximo ano deverá dirigir-se à Secretaria do CTIG e solicitar o 
"trancamento" da matrícula por escrito,  que será analisado pela Direção. 

O Regimento não permite trancamento a alunos da 1ª. série. 
 
OBS: O prazo entre o ingresso na 1ª série e da conclusão do curso não pode 

exceder de 5 (cinco anos), incluindo-se os casos de trancamento de matrícula. 
 
Mudança de Curso 
Não existe a possibilidade da mudança de curso. A mudança de curso somente será 

feita através de vestibulinho e, posteriormente, com análise de aproveitamento de estudos. 
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Duração dos Cursos e Estágio 
A duração de todos os cursos técnicos oferecidos pelo CTIG-UNESP é de 4 (quatro) 

anos, sendo o quarto ano destinado à realização de estágio supervisionado. O coordenador 
de estágio, no início de cada ano, dará as orientações sobre estágio. 

 
Dispensa em Educação Física 
A Educação Física é uma disciplina obrigatória para todas as séries, mesmo no 

noturno. 
Poderá haver dispensa para: 
- maiores de 30 anos; 
- os que estiverem prestando Serviço Militar; 
- os que estiverem exercendo atividade profissional, com registro em carteira de 

trabalho, com jornada igual ou superior a 6 (seis) horas diárias; 
- alunas que tenham filhos. 
Os alunos com direito à dispensa das aulas de Educação Física deverão 

entregar documentos comprobatórios na secretaria do colégio, no início de cada ano 
letivo. 

Será incentivada a prática de atividades físicas e desportivas, importante fator no 
processo de desenvolvimento físico e cultural. 

 
Representantes de Classe 
Cada classe terá dois representantes, responsáveis pela interação classe/Direção 

nos assuntos acadêmicos da Escola, sendo um deles titular e o outro, vice. Eles serão 
escolhidos por eleição em cada turma. 

A maturidade, o bom relacionamento, a facilidade de se comunicar, o senso de 
responsabilidade e a freqüência às aulas são itens imprescindíveis para o melhor 
desempenho do seu representante. 

Aluno repetente ou com registro de indisciplina não poderá ser votado. 
 
 
 
SECRETARIA - HORÁRIOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: 
 
De 2ª a 6ª feira: 
 
Manhã - das 08h00 às 10h00 
Tarde - 13h30 às 16h00 
Noite - 19h00 às 21h30 
 
TEL.: (12) 3123-2825 / 3123-2771 / 3123-3012 
 
 
 
 
 

www.feg.unesp.br/~ctig 
 
 

O REGIMENTO ESCOLAR COMPLETO E DEMAIS INFORMAÇÕES 
SOBRE O COLÉGIO, ESTÃO DISPONÍVEIS EM: 



    
 

 

 
                      Colégio Técnico Industrial de Guaratinguetá 
                       “Prof. Carlos Augusto Patrício Amorim” 

 
 

 

 

 15

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alunos 

sejam 

bem 

vindos! 


