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REGIMENTO ESCOLAR 
 

TÍTULO I 
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

CAPÍTULO I 
 

DA IDENTIFICAÇÃO 
 
 
Artigo 1o      - O COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL DE GUARATINGUETÁ - 

UNESP, localizado na Avenida Doutor Ariberto Pereira da Cunha no. 
333, Bairro do Pedregulho, Guaratinguetá, São Paulo, criado pelo 
Decreto no. 52553 de 06/11/70, integrado ao Campus Universitário de 
Guaratinguetá pelo Decreto 7.815/76, sob a responsabilidade da 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, com sede na 
Reitoria à Alameda Santos, 647 - São Paulo - SP, criada pela Lei 
Estadual 952 de 30/01/76, reger-se-á pelo presente Regimento Escolar. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DO NÍVEL E DAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO 
 
 

Artigo  2o      - A Unidade Escolar oferecerá as seguintes modalidades de Educação e 
Ensino:  
I - Educação Profissional de nível Básico e Técnico. 
II- Educação Básica de nível Médio. 

 
Artigo 3o    -  A Educação Profissional de Nível Básico, modalidade de educação não  
formal e duração variável, destina-se a proporcionar ao trabalhador conhecimentos que 
lhe permitem reprofissionalizar-se, qualificar-se e atualizar-se para o desempenho de 
funções demandadas pelo mercado de trabalho, independentemente de escolaridade 
prévia, não estando sujeita a regulamentação escolar. 
 
Artigo 4o     -  A Educação Profissional de nível técnico é destinada a proporcionar 
habilitação profissional a alunos matriculados ou egressos do ensino médio, devendo ser 
ministrado na forma estabelecida pela legislação vigente, por este Regimento e pelos 
Planos de Curso nas seguintes modalidades: 

I   -  Habilitação Profissional  em Mecânica 
II  -  Habilitação Profissional  em Eletrônica 
III  - Habilitação Profissional  em Eletroeletrônica 
IV -  Habilitação Profissional  em Informática Industrial 
Parágrafo Único - A Educação Profissional de Nível Técnico terá  a 

organização curricular própria e independente do ensino médio. 
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Artigo 5o  - O Ensino Médio atenderá a formação geral do educando e concorrerá 
para o exercício de profissões técnicas e para prosseguimento de estudos, 
devendo ser ministrado na forma da legislação vigente, deste Regimento 
e dos Planos de Curso. 

 
Artigo 6o  - O Ensino Médio será oferecido preferencialmente ao aluno matriculado 

ou que concluiu o Ensino Técnico nesta Unidade Escolar, respeitado o 
disposto na alínea a, inciso II, do artigo 105. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DOS OBJETIVOS 
 
 
Artigo  7o      - São objetivos gerais da Unidade Escolar: 

I -   Proporcionar ao educando formação necessária ao desenvolvimento 
de sua potencialidade, como elemento de auto-realização, 
qualificação para o trabalho e a preparação para  o  exercício  
consciente da cidadania. 

II- Ministrar o ensino com base nos seguintes princípios: 
a. igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
b. liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 
c. pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
d. respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
e. valorização do profissional da educação escolar; 
f. gestão democrática do ensino público, na forma da legislação 

vigente; 
g.  garantia do padrão de qualidade; 
h.  valorização da experiência extra-escolar; 
i. vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais. 
 
Artigo  8o      - São objetivos específicos da Educação Profissional: 

I  - Promover a transição entre  a escola e o mundo do trabalho, 
capacitando jovens e adultos com conhecimento 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, reprofissionalizar e atualizar trabalhadores jovens e 
adultos, com qualquer nível de escolaridade, visando a sua 
inserção e melhor desempenho no exercício do trabalho. 
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Artigo 9o       -   São objetivos específicos do Ensino Médio: 
I  -  Consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de 
estudos. 

II - Preparar o educando para o trabalho, para o exercício da 
cidadania e para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de 
se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 
aperfeiçoamento posteriores. 

III -  Aprimorar o educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e 
do pensamento crítico. 

IV - Assimilar os fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no 
ensino de cada disciplina. 

 
 

TÍTULO II 
 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA 
 

CAPÍTULO I 
 

DA ESTRUTURA FUNCIONAL 
 
 
Artigo 10  - A estrutura funcional da Unidade Escolar compreende os seguintes 

núcleos de atividades: 
I - Direção 
II   -   Conselho Deliberativo 
III   -   Apoio Técnico-Pedagógico 
IV   -   Apoio Administrativo 
V   -   Instituições Auxiliares da Escola 
VI   -   Assistência ao Escolar 
VII  -   Corpo Docente  
VIII  -   Auxiliares de Instrução 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DAS ATRIBUIÇÕES E RELAÇÕES HIERÁRQUICAS 
 

SEÇÃO I  
 

DA DIREÇÃO 
 
 
Artigo 11  -  A Direção da Escola é o núcleo  executivo que organiza, supervisiona,  

coordena e  controla  todas as atividades desenvolvidas no âmbito  da  
Unidade Escolar. 
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Artigo 12  -   A Direção da Unidade Escolar é integrada por: 
I   -   Diretor 
II   -  Vice-diretor 

 
Artigo 13  - O Diretor será designado pelo Reitor da Unesp, mediante indicação do 

Diretor/Presidente do Grupo Administrativo do Campus da Unesp, de 
Guaratinguetá, a partir de lista tríplice de educadores qualificados, 
organizada pelo Conselho Deliberativo da Escola. 

 
Parágrafo Único -   O Diretor da Unidade Escolar terão mandato de 4 

anos, não sendo permitida recondução sucessiva 
para a mesma função. 

Artigo 14 - São atribuições do Diretor: 
 
I - Cumprir e fazer cumprir as determinações das autoridades 

superiores, as leis do ensino vigentes e as disposições deste 
Regimento. 

II - Conferir e assinar, juntamente com o secretário, certificados 
expedidos pelo Estabelecimento. 

III - Presidir todos os atos públicos pertinentes ao Estabelecimento. 
IV - Superintender os serviços administrativos no âmbito do 

Estabelecimento. 
V - Abrir e encerrar termos referentes aos cursos, bem como os de 

matrícula dos alunos. 
VI - Atribuir tarefas aos servidores do quadro docente, técnico e 

administrativo que lhe forem subordinados. 
VII -  Zelar pela ordem e disciplina em todas as dependências do 

Estabelecimento, dentro dos limites de sua autoridade e apurar 
ou mandar apurar irregularidades. 

VIII - Presidir o Conselho Deliberativo e demais colegiados do 
Estabelecimento. 

IX - Assistir às aulas, atos e exercícios de qualquer natureza, 
quando julgar conveniente. 

X - Aplicar medidas disciplinares no âmbito de sua competência. 
XI - Zelar e impor o zelo na conservação de todos os bens 

patrimoniais existentes, fixando normas que assegurem a 
apuração imediata do causador de dano eventual, bem como o 
ressarcimento devido. 

XII - Supervisionar todos os trabalhos do Estabelecimento. 
XIII - Participar da elaboração do Plano Escolar, aprová-lo e zelar 

pela sua fiel execução. 
XIV - Supervisionar e inspecionar a realização de provas e exames, 

assim como atividades de recuperação. 
XV - Promover a integração Escola-Família-Comunidade. 
XVI - Criar condições e estimular experiências para o aprimoramento 

do processo educativo. 
XVII - Decidir sobre os casos omissos no Regimento, ouvida ou 

comunicada a autoridade competente se for o caso. 
XVIII - Autorizar a matrícula e tranferência de alunos. 
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XIX - Assinar todos os documentos relativos à vida escolar dos 
alunos, expedidos pelo Estabelecimento. 

XX - Aprovar regulamentos e opinar sobre Estatutos das Instituições 
auxiliares que operem no Estabelecimento. 

XXI - Decidir sobre os recursos interpostos por alunos ou seus 
responsáveis, relativos à verificação do rendimento escolar. 

XXII - Propor as habilitações profissionais a serem oferecidas pelo 
Estabelecimento, ouvidas as autoridades e/ou órgãos 
superiores. 

XXIII - Coordenar a elaboração de projetos e de execução de trabalhos 
de interesses para a aprendizagem, não constantes das 
programações básicas, submetendo-as à aprovação dos órgãos 
competentes. 

XXIV - Criar condições e estimular experiências para o aprimoramento 
do processo educativo. 

XXV - Controlar a aplicação de medidas necessárias à observância das 
normas de segurança e higiêne nas oficinas, laboratórios e 
outros locais de trabalho. 

XXVI - Participar do processo de seleção de candidatos para 
provimento de função autárquica de docente, em caráter 
temporário. 

XXVII - Suspender os trabalhos escolares previstos em decorrência de 
situação que justifique tal medida. 

 
Artigo 15 -   O Vice-diretor será designado pelo Reitor da Unesp, mediante indicação 

do Diretor/Presidente do Grupo Administrativo do Campus da Unesp, de 
Guaratinguetá, a partir de lista tríplice de educadores qualificados, 
organizada pelo Conselho Deliberativo da Escola. 

   
  Parágrafo Único – O vice-diretor poderá exercer atividades docentes. 
 
Artigo 16 - O Vice-diretor tem as seguintes atribuições: 

I   - Responder pela Direção da Unidade Escolar no horário que lhe 
for confiado. 

II  - Substituir o Diretor da Unidade Escolar em  suas  ausências e 
impedimentos. 

III -  Coadjuvar o Diretor no desempenho das  atribuições que lhe 
são próprias. 

IV - Participar da elaboração da Proposta Pedagógica, do Plano de 
Curso e do Plano Escolar. 

 
 

SEÇÃO II 
 

DO CONSELHO DELIBERATIVO 
 
 
Artigo 17 -  O Conselho Deliberativo é um órgão de apoio administrativo-técnico-

pedagógico, à Direção da Unidade Escolar, composto pelo seu Diretor  e 
por mais 10 (dez)  conselheiros. 
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§ 1o  - O Diretor da Unidade Escolar é o presidente nato do Conselho 
Deliberativo e os demais componentes serão  escolhidos entre 
seus pares, mediante processo eletivo, que se realizará 
anualmente no primeiro mês letivo, sendo representados pelos 
segmentos na proporcionalidade: 
 - 01 (um) Assistente Educacional (Especialista de 

educação); 
 - 06 (cinco) Docentes 
 - 01 (um) Auxiliar de Instrução ou Servidor Técnico 
Administrativo 

 - 01 (um) Pai de aluno 
 - 01 (um) Aluno 
 

§ 2o  - Cada segmento  representado  no  Conselho  elegerá também 2  
(dois)  suplentes,  que  substituirão os respectivos membros  
efetivos  em suas ausências ou impedimentos. 

 

Artigo 18 - São atribuições do Conselho Deliberativo: 
I    - Deliberar sobre: 

a. Proposta Pedagógica da Unidade Escolar; 
b. diretrizes e metas da Unidade Escolar, respeitadas as 

diretrizes gerais da Universidade; 
c. alternativas de solução para os  problemas de natureza 

administrativa e pedagógica; 
d. projetos de atendimento  psicopedagógico e material ao 

aluno; 
e. programas especiais visando à integração Escola-Família-

Comunidade; 
f. criação e regulamentação das Instituições Auxiliares da 

Unidade Escolar; 
g. prioridades para aplicação de recursos da Unidade Escolar e 

das Instituições Auxiliares; 
h. elaboração de lista tríplice para escolha de Diretor e Vice-

diretor, a serem designados pelo  Reitor; 
i.  o número de alunos por série; 
j. critérios para seleção dos novos alunos; 
l. casos especiais de matrícula; 
m. as formas de identificação a serem utilizadas pelos alunos; 
n. composição de banca examinadora para preenchimento de 

funções do Quadro do Magistério; 
o. as propostas de novas Habilitações Profissionais a serem 

oferecidas pela Unidade Escolar; 
p. o horário de expediente da Unidade Escolar, proposto pelo 

Diretor; 
q. a avocação de atribuições e competências pela Direção em 

casos especiais; 
r. aprovação dos cursos de extensão, de suprimento e 

conveniados a serem oferecidos pela Unidade Escolar. 
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II     -   Propor soluções para problemas disciplinares. 
III -   Referendar o Calendário e o Regimento  Escolar observadas as 

normas legais vigentes. 
IV   - Apreciar os  relatórios  anuais  da Unidade Escolar, analisando 

seu desempenho em  face às diretrizes e metas estabelecidas. 
V   -  Analisar e aprovar projetos que poderão ser implantados 

durante o ano letivo. 
 

Artigo 19 -  O Conselho Deliberativo deverá reunir-se, ordinariamente, por semestre e,  
extraordinariamente, por convocação do Diretor da Unidade Escolar  ou  
por proposta de, no mínimo, 1/3 (um terço) de seus membros. 
§ 1o  - O quorum para as reuniões do Conselho Deliberativo será de 6 

conselheiros, desde que pelo menos 3 segmentos estejam 
representados. 

§ 2o     -   As deliberações serão aprovadas por maioria simples entre os 
membros presentes. 

§ 3o  - As atas das reuniões serão sempre tornadas públicas. 
§ 4o     -  Nenhum dos conselheiros poderá acumular votos, não sendo 

também permitido  votos por procuração. 
§ 5o  - Ao Presidente caberá o direito de voto, além do de qualidade. 
§ 6o  - O representante dos alunos terá sempre  direito a voz e voto, 

salvo os  assuntos que  por força legal sejam restritos aos que 
estiverem  no  gozo da capacidade civil. 

 
 

SEÇÃO III 
 

DO APOIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO 
 
 
Artigo 20  -  O núcleo de apoio técnico-pedagógico compreende  o conjunto de funções e 

recursos pró-curriculares destinados a proporcionar suporte técnico às 
atividades docentes e discentes. 

 
Artigo 21 -   Integram o núcleo de apoio técnico-pedagógico as atividades de: 

I - Coordenadorias 
II - Conselho de Classe 
III - Assistência Educacional 
IV - Biblioteca 
V - Laboratórios e Oficinas 

 
 

SUBSEÇÃO I 
 

DAS COORDENADORIAS 
 
Artigo 22 -  As atividades de Coordenação serão  desenvolvidas pelos Professores 

Coordenadores, conforme disposto no Estatuto do Magistério do Ensino 
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Médio e Ensino Profissionalizantes da Unesp e outras normas expedidas 
pela Reitoria. 

 
Artigo 23 -  São atribuições do Coordenador de Habilitação: 

I - Atualizar, juntamente com os professores, os conteúdos 
programáticos de cada componente curricular afeto a sua área. 

II   -  Participar da elaboração da Proposta Pedagógica, do Plano de 
Curso e do Plano Escolar: 
a.  coordenando as atividades de planejamento quanto aos 

aspectos curriculares; 
b. transmitindo dados específicos relativos a formação 

profissional. 
III  -  Supervisionar e assegurar a execução da programação  e da 

carga horária da Habilitação. 
IV  -  Coordenar  atividades  da  área  que visem o aprimoramento de 

técnicas,  procedimentos  e materiais de ensino. 
V - Estabelecer,  em  cooperação   com   os  demais docentes  da  

Habilitação, critérios para seleção  de  instrumentos  de 
avaliação. 

VI  - Planejar juntamente com a Direção da Unidade Escolar, a 
utilização de salas de aula, laboratórios, equipamentos, 
materiais didáticos e de outras instalações. 

VII - Assegurar a otimização dos recursos  físicos: 
a. fornecendo  especificações   técnicas para equipamentos a 

serem adquiridos e/ou  orientando sua instalação; 
b. coordenando a  inspeção ou inspecionando periodicamente  

os equipamentos  de sua área, bem como solicitando reparo,  
quando necessário; 

c. propondo a  reformulação, quando necessário, dos  arranjos 
físicos do laboratório  e de outros ambientes específicos; 

d. colaborando  com a  Direção  e  com  setores competentes   
na  elaboração  do  inventário dos bens patrimoniais da 
Unidade Escolar. 

VIII -  Propor e coordenar atividades que visem o aprimoramento e 
atualização dos docentes. 

IX - Analisar os resultados do Conselho de Classe. 
X - Aprovar o plano anual de atividades a serem desenvolvidas 

pelo docentes, nas horas-atividade específicas. 
XI - Supervisionar as atividades didáticas realizadas pelos docentes 

da área e demais atividades realizadas nas horas-atividade 
específicas. 

XII - Analisar os relatórios semestrais das atividades específicas dos 
docentes. 

XIII - Emitir  parecer  sobre solicitação de matrícula por transferência 
e/ou aproveitamento de estudos, relativo às disciplinas do 
ensino técnico. 

XIV - Estabelecer relacionamento com os alunos habilitados por  esta 
Unidade, visando realimentação de informações e a promoção 
da Escola. 
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XV - Promover estudos visando assegurar a eficácia interna e 
externa do currículo, mantendo entendimentos com as 
empresas para adequação da programação curricular. 

XVI - Assessorar a Direção da Unidade Escolar na programação de 
cursos visando atender às necessidades do mercado de 
trabalho. 

XVII -  Desenvolver outras atividades correlatas com a finalidade de 
atender às peculiaridades da Unidade Escolar, definidas neste 
Regimento. 

XVIII - Encaminhar à Direção da Unidade Escolar relatório anual  
sobre as atividades  desenvolvidas, no máximo 15 (quinze) 
dias após  o término do ano letivo. 

 
Artigo 24 - São atribuições do Coordenador do Ensino Médio: 

I - Atualizar, juntamente com os professores, os conteúdos 
programáticos de cada componente curricular afeto a sua área.  

II - Participar da elaboração da Proposta Pedagógica, do Plano de 
Curso e do Plano Escolar: 
a. coordenando as atividades de planejamento quanto aos 

aspectos curriculares; 
b. assegurando a articulação das programações referentes à 

Base Nacional Comum e à diversificada, com o ensino 
profissional de nível técnico. 

III - Supervisionar e assegurar a execução da programação e carga 
horária relativas ao ensino médio. 

IV - Planejar, juntamente com a Direção da Unidade Escolar, a 
utilização de salas de aula, laboratórios, equipamentos, 
materiais didáticos e outras instalações. 

V - Assegurar a otimização dos recursos  físicos: 
a. fornecendo especificações técnicas para equipamentos a 

serem adquiridos e/ou orientando sua instalação; 
b. coordenando a inspeção ou inspecionando periodicamente  

os equipamentos  de sua área, bem como solicitando reparo,  
quando necessário; 

c. propondo a reformulação, quando necessário, dos  arranjos 
físicos do laboratório e de outros ambientes específicos; 

d. colaborando com a Direção e  com  setores competentes   na  
elaboração do inventário dos bens patrimoniais da Unidade 
Escolar. 

VI - Propor e coordenar atividades para os docentes do ensino 
médio, visando atualização e  aperfeiçoamento. 

VII - Estabelecer, em cooperação com os demais docentes do ensino 
médio, critérios para seleção de instrumentos de avaliação. 

VIII - Analisar os resultados do Conselho de Classe. 
IX - Aprovar o plano anual de atividades a serem desenvolvidas 

pelo docente, nas horas-atividade específicas. 
X - Analisar os relatórios semestrais das atividades específicas dos 

docentes. 
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XI - Supervisionar as atividades didáticas realizadas pelos docentes 
do ensino médio e demais atividades realizadas nas horas-
atividade específicas. 

XII - Emitir parecer sobre solicitação de matrícula por transferência 
e/ou aproveitamento de estudos, relativo às disciplinas do 
ensino médio. 

XIII - Promover estudos visando assegurar a eficácia interna e 
externa do currículo. 

XIV - Desenvolver outras atividades correlatas com a finalidade de 
atender às peculiaridades da Unidade Escolar, constantes deste 
Regimento. 

XV - Encaminhar à Direção da Unidade Escolar relatório anual 
sobre as atividades desenvolvidas, no máximo 15 (quinze) dias 
após o término do ano letivo. 

 
Artigo 25 -  São atribuições do Coordenador de Estágio: 

I - Manter o relacionamento Empresa/Unidade Escolar com 
objetivo de verificar a existência de condições para a realização 
de estágios profissionais curriculares. 

II - Planejar e organizar materiais e arquivos relativos a Estágio. 
III - Acompanhar e supervisionar estagiários junto a 

Empresas/Campo de trabalho. 
IV - Verificar periodicamente junto a Empresas/Campo de trabalho 

o desempenho dos alunos estagiários. 
V - Organizar visitas de docentes e alunos a Empresas/Campo de 

trabalho. 
VI - Organizar visitas de Empresas à Unidade Escolar. 
VII - Encaminhar à Comissão Disciplinar  problemas disciplinares 

envolvendo alunos estagiários. 
VIII - Analisar e avaliar os resultados do Estágio, emitindo parecer 

final sobre o mesmo. 
IX - Participar da elaboração da Proposta Pedagógica, do Plano de 

Curso e do Plano Escolar, transmitindo dados relativos ao 
mercado de trabalho. 

X - Desenvolver outras atividades correlatas com a finalidade de 
atender às peculiaridades da Unidade Escolar, constantes neste 
Regimento. 

XI - Encaminhar à Direção da Unidade Escolar relatório anual 
sobre as atividades desenvolvidas, no máximo 15 (quinze) dias 
após o término do ano letivo. 

 
 

SUBSEÇÃO II 
 

DO CONSELHO DE CLASSE 
 
Artigo 26 -   O Conselho de Classe do Ensino Profissional de Nível Técnico será 

presidido pelo Diretor da Unidade Escolar, integrado pelo Assistente 
Educacional e pelos Docentes da série/módulo da Habilitação. 
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Parágrafo Único - Poderão ser convidados a participar das reuniões 
do Conselho de Classe representante da Direção da 
Unidade Escolar, dos pais e dos alunos. 

Artigo 27 - O Conselho de Classe do Ensino Médio será presidido pelo Diretor da 
Unidade Escolar, integrado pelo Assistente Educacional e pelos Docentes 
da série. 

 
Parágrafo Único - Poderão ser convidados a participar das reuniões 

do Conselho de Classe representante da Direção da 
Unidade Escolar, dos pais e dos alunos. 

 
Artigo 28 -   São atribuições do Conselho de Classe: 

I - Identificar os alunos de rendimento escolar insuficiente e as 
causas dessa insuficiência. 

II - Analisar: 
a. as causas do rendimento escolar insuficiente; 
b.  o critério de avaliação utilizado pelo docente; 
c. a programação e a execução das atividades de recuperação 

constantes do Plano de Recuperação dos diferentes 
componentes curriculares; 

d. as diferenças individuais do aluno. 
III - Propor sugestões para os problemas diagnosticados. 
IV - Verificar e analisar o rendimento global do aluno com 

aproveitamento inferior ao mínimo exigido, procedendo a 
avaliação final daqueles que após os estudos de recuperação, 
estejam sujeitos à  retenção. 

V - Opinar sobre pedidos de reconsideração relativos à verificação 
do rendimento escolar do aluno, interpostos pelo mesmo ou 
seus responsáveis. 

 
Artigo 29 - Nas decisões do Conselho de Classe terão direito a voto os docentes que 

ministram aulas ao aluno e o Assistente Educacional. 
§ 1o        - As decisões serão tomadas por maioria dos votos, sendo 

reservado ao Presidente o voto de qualidade. 
§ 2o  - As decisões do Conselho, devidamente fundamentadas, serão 

lavradas em ata. 
 
Artigo 30 - O Conselho de Classe deverá reunir-se ordinariamente por ano. 

I - Ao término do bimestre. 
II - Após a recuperação final. 

 
Artigo 31 - O Conselho de Classe poderá reunir-se extraordinariamente, por 

convocação do Presidente ou por proposta de, no mínimo, 1/3 (um terço) 
de seus membros. 
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SUBSEÇÃO III 
 

DA ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL 
 
 
Artigo 32 - Ao Assistente Educacional cabe a  responsabilidade básica de coordenar, 

orientar e controlar, no  âmbito da Unidade Escolar, as atividades 
relacionadas  à  sua área de atuação. 

 
Artigo 33 - A Assistência Educacional exercida por profissional devidamente 

habilitado, será desenvolvida em colaboração com os professores, família  
e comunidade, com o objetivo de promover condições de ajustamento do 
aluno à vida escolar. 

 
Artigo 34 - O Assistente Educacional tem as seguintes atribuições: 

I - Coordenar o processo de informação de dados educacionais. 
II - Sistematizar o processo de acompanhamento  dos alunos, 

encaminhando a outros especialistas os que exigirem 
assistência especial. 

III - Participar da elaboração da Proposta Pedagógica, do Plano de 
Curso e do Plano Escolar. 

IV - Organizar o fichário de alunos. 
V - Promover, de comum acordo com  os  docentes, atividades 

extraclasse  que  concorram para complementar a educação dos 
alunos. 

VI - Pesquisar as causas do  não  aproveitamento escolar dos 
alunos. 

VII - Realizar, em classe, para os  alunos,  palestras divulgando 
normas  legais no tocante  à disciplina, à legislação e ao regime 
de avaliação. 

VIII - Sugerir aos Coordenadores medidas adequadas ao bom 
aproveitamento dos  alunos  e  ao melhor rendimento do 
ensino. 

IX - Assessorar o trabalho docente: 
a. informando os professores quanto às peculiaridades de 

comportamento do aluno; 
b. acompanhando o processo de  avaliação/recuperação do 

aluno. 
X - Participar do processo de integração Escola-Família-

Comunidade. 
XI - Colaborar no preparo das comemorações cívicas e solenidades 

promovidas pela Unidade Escolar. 
XII - Organizar e manter atualizado o acervo   de documentos 

relativos às atividades da Assistência Educacional. 
XIII  - Providenciar atendimento a alunos em casos de emergência. 
XIV - Orientar o trabalho dos Atendentes de Classe: 

a.  quanto ao procedimento para com alunos e docentes; 
b.  nas dificuldades relacionadas às suas atribuições descritas 

no artigo 44 e seus incisos. 
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XV - Entregar anualmente à Direção da Unidade Escolar  relatório 
sobre as atividades desenvolvidas, no máximo 15 (quinze) dias 
após o término do ano letivo. 

 
 

SUBSEÇÃO IV 
 

DA BIBLIOTECA 
 
 
Artigo 35 - A Biblioteca constitui o centro de leitura, orientação de estudos e 

consulta de alunos, docentes, servidores e demais membros da 
comunidade. 

 
    Parágrafo Único - O estabelecimento utilizará a Biblioteca do Campus,  
    respeitando-se as normas vigentes. 
 
 

SUBSEÇÃO V 
 

DOS LABORATÓRIOS E OFICINAS 
 
 
Artigo 36 - Os Laboratórios e Oficinas constituem recursos  pró-curriculares a 

serviço do trabalho docente e discente. 
 
Artigo 37 - A organização e o funcionamento dos  laboratórios e oficinas são de  

responsabilidade dos Coordenadores de Habilitação e Ensino Médio 
correspondentes. 

 
Parágrafo Único   - Se necessário, os Laboratórios e Oficinas  poderão 

ser de uso comum com as Unidades Universitárias. 
 
 

SEÇÃO IV 
 

DO APOIO ADMINISTRATIVO 
 
 
Artigo 38 - O núcleo de Apoio Administrativo compreende o conjunto de atividades 

e serviços destinados a oferecer suporte operacional às atividades-fim da 
Unidade Escolar. 

 
Artigo 39  - À Secretaria da Unidade Escolar,  observadas  as  normas  e 

procedimentos estabelecidos pelos órgãos competentes, cabe: 
I - Quanto à documentação e escrituração  escolar: 

a. organizar e manter  atualizados  prontuários de documentos 
de alunos,  procedendo  ao registro e escrituração  relativos  
à vida escolar, especialmente no que se refere à  matrícula, 
freqüência e histórico escolar; 
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b. expedir históricos escolares, declarações de conclusão de 
série e diplomas ou  certificados de conclusão de cursos, 
com as especificações cabíveis, transferências e outros 
documentos relativos à vida escolar do aluno; 

c. preparar a documentação necessária dos alunos concluintes, 
para conferência dos órgãos competentes e a devida 
publicação; 

d. preparar e afixar, em locais próprios,  quadros e horários de 
aula, bem como manter atualizado o registro da carga 
horária anual dos docentes; 

e. manter   registros  relativos  a  resultados anuais dos 
processos de avaliação  e  promoção,  incineração  de  
documentos conforme disposto nos artigos 122 e 123, 
reuniões administrativas, termos de  visita de supervisores 
pedagógicos e outras autoridades  da administração de 
ensino; 

f. manter registros de  levantamento  de  dados estatísticos e 
informações educacionais; 

g. preparar relatórios, comunicados  e  editais relativos à 
matrícula, exames e demais  atividades escolares; 

h. assegurar em qualquer tempo a verificação da identidade de 
cada aluno, da regularidade de seus estudos e da 
autenticidade de sua vida escolar; 

i. elaborar atas de resultados finais dos alunos, a serem 
encaminhadas ao órgão competente. 

II - Quanto à administração geral: 
a. receber,  registrar,  distribuir  e  expedir correspondência, 

processos e papéis  em  geral, que tramitam na Unidade 
Escolar,  organizando e  mantendo o arquivo escolar; 

b. registrar e controlar a freqüência do  pessoal docente e 
técnico-administrativo, encaminhando-a à Seção de 
Administração de Recursos Humanos; 

c. organizar e manter  atualizado  documentário de Leis, 
Decretos, Regulamentos, Resoluções,  Portarias e 
Comunicados de interesse da  Unidade Escolar; 

d. atender aos  servidores e aos alunos,  prestando-lhes 
esclarecimentos relativos  à  escrituração e legislação; 

e. manter controle de material pertinente; 
f.  promover o atendimento necessário à comunidade em geral. 
 

Artigo 40 - Ao Secretário de Escola  cabe  a  responsabilidade básica da organização 
das atividades pertinentes à  Secretaria e a supervisão de sua execução. 

 
Artigo 41 - São atribuições do Secretário de Escola: 

I - Participar da elaboração da Proposta Pedagógica, do Plano de 
Curso e do Plano Escolar. 

II   - Elaborar a programação das atividades da Secretaria,  
mantendo-a  articulada  com  as  demais programações da 
Unidade Escolar. 
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III - Atribuir tarefas ao pessoal auxiliar da  Secretaria, orientando e 
controlando  as  atividades de registro e a escrituração. 

IV - Verificar a regularidade da documentação  referente à 
matrícula e  transferência  de  alunos, encaminhando os casos 
especiais  à  deliberação do Diretor da Unidade Escolar. 

V - Providenciar o levantamento  e o encaminhamento aos órgãos 
competentes de  dados  e informações educacionais. 

VI - Elaborar e  providenciar  a  divulgação de Editais, 
Comunicados  e  Instruções  relativos  às atividades da 
Unidade Escolar. 

VII - Redigir correspondência oficial. 
VIII - Instruir expedientes. 
IX - Promover reuniões com seus auxiliares. 
X - Preparar a escala de férias dos servidores da Unidade Escolar, 

submetendo-a à aprovação do Diretor. 
XI - Elaborar propostas das necessidades de material permanente e 

de consumo. 
 
Artigo 42 -  Ao servidor técnico-administrativo cabe a execução das atribuições 

previstas no artigo 39 e seus incisos, que lhe forem atribuídas pelo 
Secretário. 
Parágrafo Único     - Caberá ao servidor técnico-administrativo manter 

sigilo sobre assuntos pertinentes ao serviço. 
 

Artigo 43 - As atividades de zeladoria, conservação,  manutenção e vigilância que 
integrarem a estrutura  administrativa do Campus serão prestadas a esta 
Unidade Escolar. 

 
Artigo 44 - O atendimento e a vigilância a alunos serão  exercidos pelo Atendente de 

Classe, que terá as seguintes atribuições: 
I - Controlar a movimentação dos alunos no  recinto da Unidade 

Escolar,  orientando-os quanto às normas de comportamento. 
II - Informar à Direção e/ou Assistente Educacional sobre a 

conduta dos alunos e registrar ocorrências. 
III - Colaborar na divulgação de avisos e  instruções de interesse da 

administração da Unidade Escolar. 
IV - Atender aos docentes, em aula, nas  solicitações de material 

escolar e nos problemas disciplinares ou de assistência ao 
aluno. 

V - Colaborar na execução de atividades cívicas, sociais e culturais 
da Unidade Escolar e trabalhos  curriculares complementares. 

VI - Encaminhar ao Assistente Educacional os casos de urgência, 
inclusive os de enfermidade ou acidente. 

VII - Executar outras tarefas auxiliares relacionadas com o apoio 
administrativo e  técnico-pedagógico que lhe forem atribuídas 
pela Direção. 

VIII - Colaborar na formação moral e cívica dos alunos dando-lhes 
por palavras, atitudes e ações, exemplo de urbanidade, civismo 
e correção moral. 

IX - Dispensar classes ou alunos com a devida autorização. 
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SEÇÃO V 

 
DAS INSTITUIÇÕES AUXILIARES 

 
 
Artigo 45 - A Unidade Escolar poderá contar com Instituições Auxiliares com o 

objetivo de colaborar no aprimoramento do processo educacional, na 
assistência aos escolares e na  integração Família-Escola-Comunidade. 

 
Artigo 46 - Poderão atuar como Instituições Auxiliares da Unidade Escolar  o 

Grêmio Estudantil e outras Instituições Auxiliares que vierem a ser 
instaladas. 
 
Parágrafo Único - As Instituições Auxiliares serão regidas por 

regulamento próprio que, após aprovação pelos 
órgãos competentes, passará a integrar este 
Regimento como anexo. 

 
 

SEÇÃO VI 
 

DA ASSISTÊNCIA AO ESCOLAR 
 
 

Artigo 47 - A Unidade Escolar manterá assistência a alunos carentes, na medida dos 
recursos disponíveis, promovidos por órgãos da 
Universidade/Comunidade. 

 
Parágrafo Único - A assistência será organizada e executada sob a 

responsabilidade da Direção e de Comissão 
especialmente designada pelo Conselho 
Deliberativo. 

 
 

SEÇÃO VII 
 

DO CORPO DOCENTE 
 
 
Artigo 48 - Integram o Corpo Docente todos os professores com exercício na 

Unidade Escolar. 
 

Parágrafo Único   - A admissão de Docentes e Especialistas de 
Educação obedecerá ao Estatuto do Magistério do 
Ensino Médio e Ensino Profissionalizante da 
Unesp e outras normas que vierem  a  ser  baixadas 
pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de 
Mesquita Filho". 
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SUBSEÇÃO I 
 

DOS DIREITOS 
 

 
Artigo 49 - São direitos dos docentes, além dos previstos na legislação vigente, sem o 

prejuízo das atividades escolares: 
I - Ter ao seu alcance informações educacionais, bibliográficas, 

materiais didáticos e outros instrumentos, bem como contar 
com assistência técnica que auxilie e estimule a melhoria do 
seu desempenho profissional e a ampliação de seu 
conhecimento. 

II - Ter oportunidade de freqüentar cursos de formação, 
atualização e especialização profissional. 

III - Dispor, no ambiente de trabalho, de instalações e materiais 
técnico-pedagógico suficientes e adequados, para que possa 
exercer com eficiência suas funções. 

IV - Escolher a utilização de materiais, os procedimentos didáticos 
e os instrumentos de avaliação do processo ensino-
aprendizagem dentre as formas previstas neste Regimento e no 
Plano de Curso. 

V - Reunir-se na Unidade Escolar para tratar de assuntos de 
interesse da categoria e da educação em geral. 

 
Parágrafo Único  -  Na atribuição de aulas,  dar-se-á  preferência ao 

docente com: 
a. maior tempo de docência e/ou atividades 

correlatas na  Unidade Escolar; 
b. jornada integral, completa, parcial e reduzida, na 

seqüência; 
c. maior padrão de referência funcional; 
d. maior idade. 

 
 

SUBSEÇÃO II 
 

DOS DEVERES 
 
 
Artigo 50 - O docente tem o dever constante de considerar a relevância social de suas 

atribuições, mantendo conduta moral e funcional adequada à dignidade 
profissional, em razão da qual, além das obrigações previstas na 
legislação vigente, deverá: 
I  - Conhecer e respeitar as leis. 
II - Zelar pela aprendizagem do aluno, respeitando-o como 

sujeito do processo educativo. 
III - Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao 
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planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional. 

IV - Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e 
pontualidade, executando suas tarefas com eficiência, zelo e 
presteza. 

V - Colaborar com as atividades de articulação da Unidade 
Escolar com as famílias e a comunidade. 

VI - Assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da 
consciência política do aluno, visando à construção de uma 
sociedade democrática. 

VII - Fornecer elementos para a permanente atualização de seus 
assentamentos, junto aos órgãos da Administração. 

VIII - Participar das reuniões pedagógicas e outras atividades, 
quando convocado, podendo ser considerada como falta ao 
serviço o não atendimento à convocação. 

IX - Realizar as avaliações, fornecendo dentro dos prazos 
fixados, as notas respectivas. 

X - Encaminhar com urgência ao Assistente Educacional os 
casos graves de freqüência, em atendimento aos artigos 90 e 
91. 

XI - Estabelecer estratégias e executar atividades de recuperação 
para os alunos. 

XII - Dar vistas de provas aos alunos, comentando-as, 
esclarecendo os erros cometidos e o critério adotado na 
correção. 

XIII - Registrar as faltas coletivas como aulas efetivamente 
ministradas e providenciar a devida ocorrência disciplinar. 

XIV - Responsabilizar-se pela utilização e conservação de 
equipamentos e instrumentos em uso nos laboratórios, 
oficinas e salas de aula. 

XV - Manter a disciplina em sala de aula e colaborar para a 
ordem e disciplina geral da Unidade Escolar. 

XVI - Participar da elaboração da Proposta Pedagógica, do Plano 
de Curso e do Plano Escolar. 

XVII - Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da Unidade Escolar.  

XVIII -   Participar das comissões especiais, quando designado. 
XIX -  Proceder à observação dos alunos, procurando identificar as 

necessidades e carências de ordem social, psicológica, 
material ou de saúde que interferem na aprendizagem, 
encaminhando-os ao Assistente Educacional. 

XX - Impedir a entrada e/ou permanência em sala de aula, 
laboratórios e oficinas, de elementos estranhos à aula, que 
não portarem a devida autorização. 

XXI -  Dispensar turmas somente com a devida autorização. 
XXII - Proceder alterações de notas, depois que as mesmas já 

tenham sido entregues à Secretaria, somente com a devida 
autorização do Coordenador de Habilitação/Ensino Médio. 

XXIII - Apresentar, no máximo até 10 (dez) dias após o início do 
ano letivo, ao Coordenador de Habilitação/Ensino Médio 
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onde atua, o plano anual de atividades a serem 
desenvolvidas nas horas-atividade específicas. 

XXIV - Apresentar bimestralmente relatório das atividades 
desenvolvidas nas horas-atividade específicas ao 
Coordenador de Habilitação/Ensino Médio onde atua. 

XXV  - No caso de haver problemas com o desenvolvimento do 
Plano de Ensino, apresentar, no máximo até 10 (dez) dias 
após o final do ano letivo, ao  Coordenador de 
Habilitação/Ensino Médio onde atua, o relatório do 
programa desenvolvido, com as dificuldades encontradas e 
as propostas de alterações. 

 
 

SEÇÃO VIII 
 

DOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO 
 
 
Artigo 51 - O Auxiliar de Instrução  exercerá atividades práticas de auxílio ao aluno 

em salas de aula, oficinas, campo e/ou laboratório,  sob orientação do 
docente. 

 
Artigo 52 - São atribuições do Auxiliar de Instrução: 

I - Aplicar exercícios práticos sob a supervisão do docente. 
II - Auxiliar nas montagens e demonstrações, utilizando-se de 

diferentes instrumentos e equipamentos e auxiliar os alunos 
nas dúvidas. 

III - Manter a organização do ambiente de trabalho e a inteireza dos 
equipamentos e ferramentas. 

IV - Auxiliar nas  aulas de reforço e nas atividades de recuperação, 
sob a supervisão do docente. 

V - Executar serviços de manutenção preventiva e de conservação 
de máquinas e  equipamentos sob a supervisão do Coordenador 
de Habilitação. 

VI - Executar outras tarefas relacionadas à sua área, que forem 
atribuídas pelo Coordenador de Habilitação. 

VII - Prestar assistência aos alunos no laboratório ou  oficina, sob a 
orientação do docente. 

VIII - Auxiliar na aplicação de provas, quando da ausência do 
docente ou da solicitação do Coordenador de Habilitação.. 

IX - Manter a ordem e a disciplina para o bom funcionamento dos 
laboratórios/oficinas. 

X - Impedir a entrada e/ou permanência de elementos estranhos 
aos laboratórios/oficinas, sem a devida autorização. 

XI - Participar da elaboração da Proposta Pedagógica, do Plano de 
Curso e do Plano Escolar. 
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CAPÍTULO III 
 

DAS COMPETÊNCIAS DA DIREÇÃO E DO SECRETÁRIO DE ESCOLA  
 

SEÇÃO I 
 

DA DIREÇÃO 
 
 
Artigo 53 -   São competências do Diretor da Unidade Escolar, além de outras que lhe 

forem atribuídas por ato da administração superior: 
I - Conferir diplomas, certidões, certificados e  atestados 

expedidos pela Unidade Escolar. 
II   - Presidir todos os atos públicos pertinentes  à Unidade Escolar. 
III - Abrir e encerrar termos referentes às Habilitações, bem como 

os de matrícula de alunos. 
IV - Atribuir tarefas aos servidores do  quadro  docente e técnico-

administrativo que lhes forem subordinados. 
V - Convocar e presidir reuniões do Conselho Deliberativo e do 

pessoal subordinado. 
VI - Aplicar medidas disciplinares no âmbito de  sua competência. 
VII - Aprovar o Plano de Curso e o Plano Escolar e encaminhá-los 

para homologação ao órgão competente. 
VIII -   Decidir sobre os casos  omissos  no  Regimento, ouvido o 

Conselho Deliberativo. 
IX - Autorizar a matrícula e transferência  de  alunos, após parecer 

do Coordenador da Habilitação/Ensino Médio. 
X - Assinar,  juntamente com o Secretário, todos os  documentos 

relativos à vida escolar dos  alunos expedidos pela Unidade 
Escolar. 

XI - Designar comissões  examinadoras,  revisoras  e organizadoras 
de eventos especiais. 

XII - Impor penalidades aos alunos nos  casos  de inobservância das 
normas fixadas neste Regimento, após parecer da Comissão 
Disciplinar. 

XIII - Designar os Coordenadores de Habilitação, Estágio e Ensino 
Médio. 

XIV - Expedir edital e homologar concurso referente ao processo de 
seleção de candidatos para provimento de função autárquica de 
docente, em caráter temporário. 

XV - Decidir sobre recursos interpostos por alunos ou seus 
responsáveis, relativos à verificação do rendimento escolar 
e/ou de natureza disciplinar. 

XVI -  Atribuir a regência de aulas aos docentes da  Unidade Escolar, 
nos termos da legislação vigente. 

XVII - Estabelecer o horário de expediente da Unidade Escolar. 
XVIII - Submeter à apreciação do Conselho Deliberativo matéria 

pertinente às atribuições do Colegiado. 
XIX - Avocar, em casos especiais, as atribuições e competências de 

qualquer servidor subordinado. 
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XX - Delegar competências e atribuições aos seus subordinados. 
XXI - Decidir sobre petições, recursos e processos no âmbito de sua 

competência e remetê-los a quem de direito. 
XXII - Indicar servidor para receber as verbas de custeio e controlar a 

sua aplicação. 
XXIII - Controlar e aprovar a folha de freqüência dos servidores 

subordinados. 
 
 

SEÇÃO II 
 

DO SECRETÁRIO DE ESCOLA  
 
 
Artigo 54 -   São competência do Secretário, além de outras que lhe forem atribuídas 

por ato da administração superior: 
I - Responder, perante o Diretor da Unidade Escolar, pela 

regularidade dos registros da vida escolar dos alunos a cargo da 
Secretaria. 

II - Cumprir e fazer cumprir normas legais, regulamentos, decisões 
e prazos estabelecidos para a execução dos trabalhos de 
responsabilidade da Secretaria. 

III - Propor e opinar sobre medidas que visem a racionalização das 
atividades de apoio administrativo. 

IV - Expedir instruções necessárias à manutenção da regularidade 
dos serviços sob sua responsabilidade. 

V - Providenciar a instrução de processos e expedientes que devam 
ser submetidos a decisão superior. 

VI - Assinar, juntamente com o Diretor, os documentos escolares 
dos alunos, bem como toda a documentação de Secretaria. 

VII - Responsabilizar-se pela guarda dos livros e papéis. 
VIII - Controlar e aprovar a folha de freqüência dos servidores da 

Secretaria. 
IX - Secretariar as reuniões do Conselho de Curso. 

  

 
 

TÍTULO III 
 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO 
EDUCATIVO 

 
CAPÍTULO I 

 
DO CORPO DISCENTE 

 
 
Artigo 55 - Constituem o Corpo Discente os alunos regularmente matriculados nas 

diferentes Habilitações e/ou no Ensino Médio, mantidos pela Unidade 
Escolar e os alunos especiais. 
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Parágrafo Único - Alunos especiais são os matriculados, com direito a 
certificado após o cumprimento dos requisitos 
mínimos, em cursos especiais abertos à 
comunidade, condicionada a matrícula à 
capacidade de aproveitamento e não 
necessariamente ao nível de escolaridade, cursos de 
extensão ou de outra natureza. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DOS DIREITOS E DEVERES DO CORPO DISCENTE 
 
 
Artigo 56 - São direitos dos alunos: 

I - Ter asseguradas as condições necessárias ao desenvolvimento 
de sua potencialidade na  perspectiva social e individual. 

II - Ter assegurado o respeito aos direitos da  pessoa humana e às 
suas liberdades fundamentais. 

III - Ter asseguradas as  condições  de  aprendizagem devendo ser-
lhes propiciada assistência por parte do docente e acesso  aos 
recursos materiais e didáticos da Unidade Escolar. 

IV - Recorrer dos resultados das avaliações de seu desempenho. 
V - Formular petições ou representar sobre assuntos pertinentes à 

vida escolar. 
VI - Reunir-se com seus colegas  para  organização de agremiações 

e campanhas de cunho educativo, nas condições aprovadas pela 
Direção da Unidade Escolar. 

VII - Procurar o auxílio da Direção, dos Coordenadores e/ou 
Assistente Educacional,  para resolver as dificuldades no 
âmbito escolar. 

 
Artigo 57 - São deveres dos alunos: 
 

I - Contribuir em sua esfera de atuação,  para   o prestígio da 
Unidade Escolar. 

II - Comparecer, pontualmente e de forma participante, às 
atividades que lhe forem  afetas. 

III - Obedecer às normas estabelecidas no Regimento Escolar, no 
Código Disciplinar e às determinações superiores. 

IV - Ter  adequado  comportamento  social,  tratando docentes, 
funcionários e colegas com civilidade e respeito. 

V - Cooperar para a conservação  do  prédio  da Unidade Escolar, 
móveis, equipamentos e  material  escolar, concorrendo 
também para a manutenção de boas condições de asseio das 
salas de aula e demais dependências. 

VI - Observar probidade  na  execução  de qualquer prova ou 
trabalho escolar. 
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VII - Submeter à aprovação dos superiores a  realização de 
atividades de iniciativa pessoal  ou  de grupos, no âmbito da 
Unidade Escolar. 

VIII - Observar as normas de prevenção de acidentes utilizando 
obrigatoriamente, quando for o  caso, equipamentos de 
segurança previstos. 

IX - Efetuar a limpeza dos equipamentos e ferramentas em que 
tenha trabalhado, assim como dos locais onde tenha efetuado  o 
trabalho. 

X - Indenizar o colega e/ou a Unidade Escolar pelos prejuízos que  
causar, quando assim o determinarem seus superiores. 

XI - Apresentar-se com asseio, decentemente  trajado e quando for 
necessário devidamente identificado. 

 
Artigo 58 - É vedado ao aluno: 

I - Empenhar-se em  luta  corporal,  praticar  atos turbulentos ou 
perigosos e participar de  algazarras nas dependências da 
Unidade Escolar. 

II - Usar linguagem imprópria, praticar atos indecorosos ou ter em 
seu poder material considerado nocivo à moral e aos bons 
costumes. 

III - Promover coletas, subscrições ou  outros  tipos de campanhas, 
utilizando-se do nome da  Unidade Escolar. 

IV - Dar  publicidade ou distribuir boletins sobre assuntos que 
envolvam a Unidade Escolar sob qualquer aspecto, sem a 
devida autorização. 

V - Ausentar-se das salas de aula,  das  oficinas e laboratórios ou 
neles permanecer, após o término dos trabalhos  normais, sem 
a devida autorização. 

VI - Permanecer nas dependências da Unidade Escolar sem  
comparecer às aulas, oficinas e laboratórios a que esteja 
sujeito, sem a devida autorização. 

VII - Praticar jogos de azar, nas dependências da Unidade Escolar. 
VIII - Guardar ou trazer consigo, bebida alcoólica, substância 

entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, 
sem autorização ou em desacordo com determinação legal. 

IX - Fumar em sala de aulas, laboratórios, oficinas e nas Salas da 
Administração da Unidade Escolar. 

X - Portar ou introduzir nas dependências da Unidade Escolar 
armas, materiais inflamáveis ou explosivos. 

XI - Portar, nas dependências da Unidade Escolar, material que 
represente perigo  para a saúde, segurança e integridade física e 
moral sua ou de outrem, ou estranhos a aprendizagem. 

XII   -   Entrar com atraso na sala de aula, sem a devida autorização. 
XIII   - A prática de trote. 
XIV - Participar de movimentos de indisciplina coletiva, na Unidade 

Escolar. 
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CAPÍTULO III 
 

DO REGIME DISCIPLINAR APLICÁVEL AOS ALUNOS 
 
 
Artigo  59 - As faltas coletivas serão consideradas como  aulas efetivamente 

ministradas,  constituindo-se em infração disciplinar. 
 
Artigo  60 - Ao aluno que cometer atos de indisciplina,  ou que infringir o 

estabelecido neste Regimento, após exercido o amplo direito de defesa, 
poderão ser aplicadas, de acordo com a  natureza  e  a gravidade da 
infração, de conformidade com  o Código Disciplinar, as seguintes 
penalidades: 
I - Advertência verbal ou escrita. 
II - Repreensão. 
III - Suspensão das atividades escolares. 
§ 1o   - A aplicação das penalidades acima descritas não eximem o 

aluno de proceder à indenização a que o ato der causa. 
§ 2o  -  Da penalidade imposta caberá recurso, conforme normas 

estabelecidas no Código Disciplinar. 
§ 3o   -  Toda medida disciplinar  aplicada  será registrada no 

prontuário do aluno e comunicado  aos  pais  ou responsáveis, 
se menor de idade. 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

DOS SERVIDORES 
 
 
Artigo 61 - Aos servidores do Campus em exercício junto ao Colégio Técnico 

Industrial, quanto a direitos, deveres e regime disciplinar, aplicar-se-ão as  
disposições do Estatuto da Universidade Estadual Paulista, deste 
Regimento e demais legislação pertinente. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

DO HORÁRIO E REGIME DE TRABALHO 
 
 
Artigo 62 - O horário de trabalho dos servidores lotados nesta Unidade Escolar, 

observada a legislação em vigor e  normas baixadas pela administração 
superior, é fixado  de acordo com as necessidades do ensino, atendidas as 
peculiaridades dos cursos e conveniência da  administração. 

 
Parágrafo Único - Qualquer que seja o horário dos cursos, os  

servidores estão sujeitos a escalas e regime de  
trabalho estabelecidos. 
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CAPÍTULO VI 

 
DAS PROIBIÇÕES 

 
Artigo 63 - Aos servidores em exercício junto ao Colégio Técnico é proibido: 

I - Ocupar-se de assuntos alheios à sua função em horário de 
trabalho. 

II - Dispensar classes ou alunos sem a devida autorização. 
III - Promover coletas, subscrições e outros tipos de campanha, 

utilizando-se do nome da Unidade Escolar. 
IV - Dar publicidade ou distribuir boletins sobre assuntos que 

envolvam a Unidade Escolar sob qualquer aspecto, sem a 
devida autorização. 

V - Interromper as aulas, mesmo para avisos de interesse geral, 
sem a devida autorização. 

VI - Fumar em salas de aula, oficinas, laboratórios e em salas da 
administração da Unidade Escolar. 

VII - Lecionar, em caráter particular, a alunos regulares ou 
candidatos ao exame de seleção (Vestibulinho). 

VIII - Permitir a entrada e/ou permanência em sala de aula, 
laboratórios e oficinas de elementos estranhos à Unidade 
Escolar, sem a devida autorização. 

IX - Falar em nome da Unidade Escolar em qualquer oportunidade, 
sem que para isso esteja autorizado. 

X - Insuflar clara ou dissimuladamente atitudes de indisciplina 
e/ou agitação. 

XI - Ferir os princípios da ética profissional. 
XII - Utilizar salas de aula, laboratórios e oficinas para desenvolver 

atividades incompatíveis com os objetivos da Unidade Escolar. 
XIII - Retirar da Unidade Escolar, quaisquer documentos ou objetos 

pertencentes à Unidade, sem a devida autorização. 
 
 

TÍTULO IV 
 

DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 
 

CAPÍTULO I 
 

DOS CURSOS 
 

SEÇÃO I 
 

DO ENSINO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO 
 
 
Artigo 64 - A educação profissional de nível técnico terá organização curricular 

própria e independente do ensino médio, podendo ser oferecida de forma 
concomitante ou seqüencial a este. 
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§ 1o   - O curso poderá ser oferecido em período integral ou em turnos 
matutino, vespertino e noturno, conforme as necessidades do 
ensino. 

§ 2o  -  A duração do curso técnico, seguirá o previsto na legislação 
vigente e constará do Plano de Curso. 

§ 3o  -    A educação profissional de nível básico será oferecida de forma 
livre em função das necessidades do mundo do trabalho, portanto, não 
sujeita a regulamentação curricular; será oferecida em módulos 
individuais ou agrupados de acordo com as necessidades. 

 
 

SEÇÃO II 
 

DO ENSINO MÉDIO 
 
 

Artigo 65 -  O Ensino Médio, etapa final da educação básica terá duração mínima de 
três anos. 

 
     Parágrafo Único - O curso poderá ser oferecido em período integral ou em 

turnos matutinos, vespertinos e noturno, conforme as necessidades do 
ensino. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DOS CURRÍCULOS 
 

SEÇÃO I 
 

DO ENSINO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO 
 

 
Artigo 66 - Os currículos das Habilitações serão elaborados de conformidade com a 

legislação  vigente, farão parte integrante do Planos de Curso e Escolar e 
serão homologados pela autoridade competente. 

 
Artigo 67 - Os currículos do ensino profissional de nível técnico serão estruturados 

em disciplinas, que poderão ser agrupadas sob a forma de módulos. 
§ 1o   - No caso de o currículo estar organizado em módulos, estes 

poderão ter caráter de terminalidade para efeito de qualificação 
profissional dando direito, neste caso, a certificado de 
qualificação profissional. 

§ 2o  -  Poderá haver aproveitamento de estudos de disciplinas ou 
módulos cursados em uma habilitação específica para obtenção 
de habilitação diversa. 

§ 3o  -  Nos currículos organizados em módulos, para obtenção de 
habilitação, estes poderão ser cursados em diferentes 
instituições credenciadas pelos sistemas federal e estaduais, 



 32

desde que o prazo entre a conclusão do primeiro e do último 
módulo não exceda cinco anos. 

§ 4o  -  O estabelecimento de ensino que conferiu o último certificado 
de qualificação profissional expedirá o diploma de técnico de 
nível médio, na habilitação profissional correspondente aos 
módulos cursados, desde que o interessado apresente o 
certificado de conclusão do ensino médio. 

 
 

SEÇÃO II 
 

DO ENSINO MÉDIO 
 
 

Artigo 68 -  O currículo do ensino médio  será elaborado de  conformidade com a 
legislação  vigente,  fará  parte integrante dos Planos de Curso e Escolar e 
serão homologados pela autoridade competente, obedecida as diretrizes: 
I - Destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do 

significado da ciência, das letras e das artes; o processo 
histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua 
portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao 
conhecimento e exercício da cidadania. 

II - Adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem 
a iniciativa dos estudantes. 

III - Será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina 
obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma 
segunda, em caráter optativo, dentro das possibilidades da 
instituição. 

 
Parágrafo Único - Os conteúdos, as metodologias e as formas de 

avaliação serão organizados de tal forma que ao 
final do ensino médio o educando demonstre: 
a. Domínio dos princípios científicos e 

tecnológicos que presidem a produção moderna; 
b. Conhecimento das formas contemporâneas de 

linguagem; 
c. Domínio dos conhecimentos de Filosofia e de 

Sociologia necessários ao exercício da 
cidadania. 
  

Artigo 69 - As disciplinas de caráter profissionalizante, cursadas na parte 
diversificada do ensino médio, até o limite de 25% do total da carga 
horária mínima deste nível de ensino, poderão ser aproveitadas no 
currículo de habilitação profissional, que eventualmente venha a ser 
cursada, independente de exames específicos. 

 
Parágrafo Único - Os critérios para aproveitamento de estudos 

constarão dos Planos de Curso e do Plano Escolar. 
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CAPÍTULO III 
 

DO CRITÉRIO DE AGRUPAMENTO DE ALUNOS 
 
 
Artigo 70 - O número máximo de alunos por classe  será  fixado pelo Conselho 

Deliberativo, de acordo com as normas legais e as peculiaridades dos 
cursos. 

 
Parágrafo Único    - Para atividades de laboratório, oficinas e  outras 

cuja natureza exija número reduzido de alunos, 
admitir-se-á desdobramento de turmas. 

Artigo 71 - As turmas de Educação Física serão organizadas  de acordo com a 
legislação em vigor. 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 
 

SEÇÃO I 
 

FORMA DE AVALIAÇÃO 
 
 
Artigo 72 - Durante o ano letivo o aluno terá quatro notas de rendimento escolar, 

correspondente aos quatro bimestres. 
   §1° - As notas bimestrais serão elaboradas pelos professores e 

consistirão na média aritmética, das notas de todos os instrumentos de 
avaliação, realizadas durante o bimestre. 

   §2° - As notas das atividades realizadas durante o bimestre consistirão na 
avaliação contínua e cumulativa necessárias ao bom rendimento do aluno 
e poderão ser em classe ou extra-classe como: trabalhos de pesquisa, 
leituras dirigidas, trabalhos teóricos e práticos de laboratório, avaliações 
objetivas e subjetivas ou outra forma que o professor julgar conveniente. 

  § 3° - Os resultados do Rendimento Escolar deverão ser refletidos com os 
alunos e sintetizados em uma única nota bimestral e enviadas à secretaria 
para posterior comunicado aos pais ou responsáveis. 

 
Artigo 73 O resultado final da verificação do Rendimento Escolar do aluno, será a  
    média aritmética dos quatro bimestres. 
 
Artigo 74 - Na avaliação do aproveitamento deverão ser utilizados no decorrer de 

cada bimestre, no mínimo, dois ou mais instrumentos, elaborados pelo 
docente, sob a supervisão dos Coordenadores ou da Direção. 
 
Parágrafo Único -  O aluno que faltar à qualquer das avaliações, 

poderá requerer nova oportunidade, no dia útil 
imediato à cessação do motivo impediente, desde 
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que este tenha ocorrido por uma das seguintes 
causas, devidamente comprovadas: 
a. doença ou acidente na própria pessoa; 
b. gala; 
c. nojo; 
d. obrigações militares; 
e. serviço público obrigatório; 
f. doação de sangue; 
g. interrupção de transportes. 
 

Artigo 75 - A média bimestral  será expressa em notas, graduadas na escala de 0 
(zero) a 10 (dez), com variação de décimos, de 01 (um) em 01 (um) 
décimo. 

 
Artigo 76 -Durante o ano letivo o aluno obterá quatro/duas notas de  avaliação  do 

aproveitamento escolar correspondentes aos quatro/dois bimestres, 
dependendo da disciplina ser anual ou semestral. 

 
 

SEÇÃO II 
 

SISTEMA DE RECUPERAÇÃO 
 
 

Artigo 77 - A recuperação integrada ao processo de aprendizagem tem por objetivo, 
recuperar o aluno com Rendimento Escolar insuficiente. 

 
 Parágrafo Único - Será considerado como Rendimento Escolar insuficiente, 

o aluno que obtiver: 
  a) - nota bimestral inferior a 6,0 (seis); 
  b) média final entre 3,5 (três inteiros e cinco décimos) e 5,9 (cinco 

inteiros e nove décimos). 
 
Artigo 78 - A sistemática dos estudos de recuperação a ser adotada pelo 

estabelecimento será:  
  I – Recuperação contínua 
  II - Recuperação paralela 
  III- Recuperação final 
 
Artigo 79 - Após sintetizados os resultados do Rendimento Escolar do 1 o , do 2 o e do 

3o e 4o bimestres e estes forem insuficientes, o aluno terá direito a 
recuperação paralela bimestral em qualquer número de componentes 
curriculares. 

  § 1° - A recuperação paralela consistirá de atividades, aulas e plantões de 
dúvidas realizadas bimestralmente fora do período regular que o aluno 
frequenta. 

  § 2° - Durante a realização de aulas, atividades e plantões de dúvidas, o 
aluno será avaliado conforme o § 2° do artigo  do Regimento Escolar. 
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  § 3° - A síntese do resultado do Rendimento Escolar, após os estudos de 
recuperação paralela, terá caráter substitutivo quando esta for superior à 
nota bimestral insuficiente. 

 
Artigo 80 - Os alunos com Rendimento Escolar insuficiente ao final do período 

letivo serão submetidos a estudos de recuperação final. 
 
Artigo 81 - Serão submetidos a estudos de recuperação final, os alunos que 

obtiverem Rendimento Escolar insuficiente em até 03 (três) componentes 
curriculares. 

  § 1° - Os alunos com média final entre 5,5 (cinco e meio) e 5,9 (cinco 
inteiros e nove décimos), independentemente do número de componentes 
curriculares serão submetidos a apreciação do primeiro Conselho de 
Classe Final, o qual após análise poderá deliberar sobre a aprovação ou 
retenção total ou parcial dos mesmos. 

  § 2° - Os alunos retidos no primeiro Conselho de Classe final serão 
considerados em recuperação final. 

  § 3° - Os alunos com média final entre 3,5 (três e meio) e 5,4 (cinco 
inteiros e quatro décimos) serão submetidos a estudo de recuperação 
final, sem direito a apreciação do primeiro Conselho de Classe final. 

 
 

SEÇÃO III 
 

DO SISTEMA DE PROMOÇÃO 
 
Artigo 82  - Considerar-se-á aprovado o aluno que preencher um das seguintes 

condições: 
  I - média final igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência igual ou superior 

a 75% do total de horas aula em cada componente curricular. 
  II - pelo primeiro Conselho de Classe final, deste Regimento Escolar. 
  III - nota final, após os estudos de recuperação, igual ou superior a 6,0 

(seis). 
IV - pelo segundo Conselho de Classe final, após os estudos de 
recuperação final. 

 
 
 

SEÇÃO IV 
 

DO SISTEMA DE RETENÇÃO 
 
 

Artigo 83   -    Considerar-se-á retido, o aluno que obtiver: 
I- média final inferior a 6,0 (seis), em mais de três componentes 
curriculares, de acordo com os termos do artigo 81 deste Regimento 
Escolar. 
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SEÇÃO V 
 

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO 
 
 
Artigo 84   -   O Estabelecimento poderá classificar os alunos, inclusive quando se tratar 

de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, 
tendo como base as normas curriculares gerais, de acordo com a 
competência, nos termos do § 1º do artigo 23 da Lei nº 9394/96. 

 
Artigo 85  -   A classificação e reclassificação em qualquer série poderá ser feita: 
  I - por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série   
  anterior no próprio estabelecimento; 
  II - por transferência, para alunos procedentes de outros estabelecimentos; 
  
  Parágrafo Único - O processo de equivalência será decorrente de avaliação 

 e análise de documentos apresentados pelo aluno. 
 
III - Por avaliação de competência, realizada pelo estabelecimento, exceto 
na última série do Ensino Médio/educação profissional. 

  IV - por aproveitamento de estudos, de acordo com legislação vigente. 
 
Artigo 86  -  A admissão prevista no inciso II e III, do artigo 85, deve ser requerida no 

 início do ano letivo e só excepcionalmente, diante de fatos relevantes, em 
 qualquer época. 

 
 

SEÇÃO VI 
 

SISTEMA DE PROGRESSÃO PARCIAL 
 
 
Artigo 87 -  O Estabelecimento adotará a progressão parcial no Ensino Médio da 

Educação Básica e na Educação Profissional de Nível Técnico. 
 
 Parágrafo Único - A progressão parcial de que trata o artigo, somente 

poderá ser aplicada em até 3 (três) componentes curriculares, em qualquer 
série, em qualquer componente curricular, desde que preservada a 
sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de 
ensino. 

 
 

SEÇÃO VII 
 

SISTEMA DE CONTROLE DA FREQÜÊNCIA 
 
 
Artigo 88 - A freqüência às aulas, aos trabalhos escolares e as atividades extraclasse 

autorizadas pela Unidade Escolar, será obrigatória. 
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Artigo 89 - Será considerado desistente o aluno matriculado no Ensino Profissional de 
nível Técnico que, a partir da 2a série/módulo inclusive, não comparecer 
durante 30 (trinta) dias consecutivos, sem justificativa expressa do 
motivo da ausência no período.  

 
Artigo 90 - Será considerado desistente o aluno matriculado na 1a  série/módulo do 

Ensino Profissional de Nível Técnico, que não comparecer durante 8 
(oito) dias consecutivos na primeira quinzena do ano letivo, ou por 30 
(trinta) dias consecutivos durante o ano letivo, sem justificativa expressa 
do motivo da ausência no período. 
 
Parágrafo Único   - No  caso da desistência ocorrer na primeira 

quinzena do ano letivo será convocado 
imediatamente o candidato classificado como 
excedente no exame de seleção (Vestibulinho), 
obedecendo-se a seqüência classificatória. 

 
Artigo 91 - Caberá à Direção da Unidade Escolar o aceite das justificativas tratadas nos 

artigos 90 e 91. 
 
Artigo 92 - 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. 
 
Parágrafo Único   - A perda da vaga no Ensino Profissional de Nível 

Técnico implicará na perda da vaga no Ensino 
Médio. 

 
Artigo 93 - Ao aluno do Ensino Profissional de Nível Técnico poderá ser concedido o 

cancelamento  de matrícula, a partir da 2a  série/módulo inclusive, desde 
que não se enquadre no disposto do artigo 90. 

 
Parágrafo Único   - O cancelamento no ensino técnico implicará no 

cancelamento automático no ensino médio. 
 

Artigo 94 - O controle de freqüência será feito pelo estabelecimento de ensino dentro das 
normas previstas no Sistema de Ensino, exigida a freqüência mínima de 
75% (setenta e cinco por cento), do total de horas letivas em cada 
componente curricular. 
§ 1º - O controle de freqüência será realizado através de folhas de presença, 
preenchida pelo Professor do componente curricular, entregue à secretaria 
para lançamento no prontuário do aluno e arquivada, bimestralmente. 
§ 2º  - O abono de ausência poderá ser requerida pelo aluno nos seguintes 
casos: 
I - doença ou acidente do aluno ou pessoa da própria família; 
II - gala; 
III - nojo;  
IV - obrigações militares; 
V - serviço público obrigatório; 
VI - doação de sangue; 
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VII - interrupção de transporte; 
VIII - motivos especiais a critério do Diretor do estabelecimento e nos 
termos da legislação vigente. 
§ 3º - o aluno que faltar a avaliação, poderá requerer nova oportunidade, 
desde que a falta tenha ocorrido por um dos itens elencados no parágrafo 
anterior. 
 

Artigo 95 - Para o abono de falta citado no § 2º e § 3º do artigo 94, o aluno deverá 
requerer, em documento próprio, fornecido pela secretaria, no prazo máximo 
de 48 horas, após o retorno do mesmo às suas atividades normais. 

 
Artigo 96 - O aluno poderá cumprir atividades para compensar ausências, no decorrer do 

ano letivo,  quando o registro bimestral indicar freqüência inferior a 75% 
(setenta e cinco por cento). 
§ 1º caberá ao Conselho de Classe decidir quanto à oportunidade e 
conveniência de proporcionar ao aluno as atividades previstas neste artigo; 
§ 2º - as atividades para compensação de ausências deverão 
obrigatoriamente realizar-se: 
a) - na própria escola, em horário não coincidente com o horário normal do 
aluno, bimestral, semestral ou anualmente; 
b) - sob a supervisão do Professor que determinará sua natureza, efetuará o 
controle e o registro de sua execução, e remeterá bimestralmente à secretaria 
informações relativas ao número de ausências compensadas. 
§ 3º - No final do ano letivo, as atividades de compensação serão 
descontadas do número de faltas registradas, para o cômputo final da 
freqüência do aluno. 
 

 
TÍTULO V 

 
DO REGIME ESCOLAR 

 
CAPÍTULO I 

 
 

DO INGRESSO 
 
 
Artigo 97 - O ingresso do aluno à Unidade Escolar será através de seleção ou de 

transferência. 
§ 1o  - O ingresso por seleção ocorrerá na 1a série de todas as 

Habilitações: 
1. O processo de seleção será denominado Vestibulinho e 

ocorrerá para cada ano letivo correspondente. 
2. Caberá ao Conselho Deliberativo estabelecer normas para o 

processo de seleção. 
§ 2o  - O ingresso por transferência ocorrerá de acordo com os artigos 

108, 109 e 110. 
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CAPÍTULO II 
 

DA MATRÍCULA 
 

SEÇÃO I 
 

DO ENSINO TÉCNICO 
 
 
Artigo 98 - A matrícula deverá ser efetuada em data  a ser fixada no Calendário 

Escolar. 
 

Parágrafo Único  - O pedido de matrícula a partir da 2a série/módulo 
inclusive,  só será aceito,  fora do período 
estabelecido no Calendário Escolar, se 
devidamente justificado, e se ocorrer até 8 (oito) 
dias letivos após o início das aulas. 

 
Artigo 99  - A matrícula será efetuada mediante requerimento do pai ou responsável, 

ou do próprio aluno, se maior de idade. 
 
Artigo 100  - São condições para matrícula : 

I - Na 1a série/módulo: 
a) classificação no processo de seleção (vestibulinho) 
correspondente ao respectivo ano letivo da matrícula, 
respeitado o número de vagas oferecidas. 
b) Certificado de conclusão do Ensino Médio ou 
comprovante de matrícula no Ensino Médio.  

II - Nas demais séries/módulos: 
a. aprovação em todas as disciplinas da série/módulo anterior;  
b. o aluno retido em até 03 (três) disciplinas, deverá efetuar 

matrícula necessariamente, nesses componentes, em regime 
de progressão parcial, desde que o horário seja compatível; 

c. que o prazo entre o ingresso na 1a série/módulo e da 
conclusão da última série/módulo, não exceda 5 (cinco) 
anos, incluindo-se o estágio supervisionado, os casos de 
cancelamento e omissão de matrícula.  

III - Apresentação dos demais documentos exigidos. 
 
Artigo 101 - Não haverá matrícula condicional. 
 
Artigo 102 - No regime de matrícula por progressão parcial, serão observadas as 

exigências relativas à apuração de assiduidade e à avaliação do 
aproveitamento estipulado para o regime comum.    
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SEÇÃO II 

 
DO ENSINO MÉDIO 

 
 

Artigo 103 - A matrícula deverá ser efetuada em data  a ser fixada no Calendário 
Escolar. 

 
Parágrafo Único  - O pedido de matrícula a partir da 2a série inclusive,  

só será aceito,  fora do período estabelecido no 
Calendário Escolar, se devidamente justificado, e 
se ocorrer até 8 (oito) dias letivos após o início das 
aulas. 

 
Artigo 104 - A matrícula será efetuada mediante  requerimento do pai ou responsável, 

ou do próprio aluno, se maior de idade. 
 
Artigo 105  - São condições para matrícula : 

I - na 1a série: 
a) estar matriculado ou ter concluído o Ensino Profissional de 
Nível Técnico nesta Unidade Escolar. 
b) comprovante de conclusão da 8a série ou equivalente. 
c) Poderá haver uma avaliação de competência como disposto 
no artigo 85 deste Regimento Escolar. 

II - Nas demais séries: 
a) estar matriculado ou ter concluído o Ensino Profissional de 
Nível Técnico nesta Unidade Escolar e que o prazo entre o 
ingresso na 1a série e da conclusão da última série do  Ensino 
Médio não exceda 05 (cinco) anos; 
b) aprovação em todas as disciplinas da série anterior. 

III - Apresentação dos demais documentos exigidos. 
 
Artigo 106 - Não haverá matrícula condicional. 
 
Artigo 107 - O aluno retido em até 03 (três) componentes curriculares da última série, 

deverá efetuar matrícula nesses componentes em regime de progressão 
parcial. 

 
Parágrafo Único - No regime de matrícula por progressão parcial 

serão observadas as exigências  relativas à 
apuração de assiduidade e à avaliação  do 
aproveitamento. 
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CAPÍTULO III 

 
DA TRANSFERÊNCIA E ADAPTAÇÃO 

 
 
Artigo 108 - A solicitação de transferência  desta  para  outro Estabelecimento de 

Ensino, far-se-á através de requerimento  dirigido ao Diretor da Escola, 
pelo aluno,  com  anuência do pai ou responsável se  menor  de  18 
(dezoito) anos. 

 
Artigo 109 - O pedido de transferência, desta para outro Estabelecimento de Ensino, 

será deferido independentemente da época e a documentação 
correspondente será expedida no prazo  previsto na legislação vigente. 
§ 1o   -  No ato do pedido, o aluno receberá documento  emitido pelo 

Diretor ou Secretário, contendo no mínimo: 
a)  Data em que deu entrada o pedido de  transferência. 
b) Data em que será entregue a documentação. 

§ 2o  - No prazo indicado a Unidade Escolar expedirá documento de 
transferência. 

 
Artigo 110 - Aceitar-se-á o pedido de transferência  para  esta Unidade Escolar 

mediante apresentação de documentos determinados pela Secretaria, do 
histórico escolar, e conteúdos programáticos dos  componentes 
curriculares cursados para Estudo de Caso. 

 
Parágrafo Único  - O estudo de caso será efetuado nos termos da 

legislação vigente, pelo Coordenador de 
Habilitação e/ou do Ensino Médio devendo ser 
emitido um parecer final. 

 
 
 
Artigo 111 - Aceitar-se-á a transferência, após Estudo de Caso, se atendidas as 

seguintes condições: 
I - Para o Ensino Profissional de Nível Técnico: 

a. existência de vaga na  série/módulo  da  Habilitação 
pleiteada ou existência de vaga(s) na(s) série/módulo(s) 
onde se insere(m) o(s) componente(s) curricular(es) que 
deverá(ão) ser cursado(s) em regime de adaptação; 

b. manifestação   favorável  do  Coordenador  de Habilitação; 
c. anuência do aluno quanto às condições   de matrícula; 
d. parecer final favorável do Diretor da Unidade Escolar. 

 
II - Para o Ensino Médio:  

a. estar matriculado no Ensino Profissional de Nível Técnico 
desta Unidade Escolar; 

b. manifestação favorável do Coordenador do Ensino Médio; 
c. anuência do aluno quanto às condições   de matrícula; 
d. parecer final favorável do Diretor da Unidade Escolar. 
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§  1o   - Os casos específicos  previstos  em  lei  estão dispensados do 

disposto na alínea a, inciso I deste artigo. 
§ 2 o  - Aceitar-se-á a transferência solicitada após o início do ano 

letivo do aluno que submetido a Estudo de Caso, não necessite 
de processo de adaptação. 

 
 
Artigo 112 - O aluno recebido por transferência será  submetido a processo de 

adaptação, quando houver discrepância entre os conteúdos curriculares de 
origem e esta Unidade Escolar. 
 
Parágrafo Único  - Caberá ao Coordenador de Habilitação/Ensino 

Médio orientar o(s) docente(s) quanto à elaboração 
de Planos Especiais de adaptação, quando for o 
caso. 

 
Artigo 113 - No processo de adaptação, o aluno estará sujeito à freqüência regular e 

obrigatória às aulas, ao cumprimento dos mínimos de carga horária e 
aproveitamento previstos no Plano Escolar. 

 
Parágrafo Único   - O aluno deverá cursar e ser aprovado nas 

disciplinas em adaptação, para posteriormente 
efetivar matrícula na série designada. 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

DO ESTÁGIO 
 
 
Artigo 114 -  O exercício orientado da profissão constará de estágio efetivo e 

obrigatório, com duração mínima constante do Plano de Curso, nos 
termos da legislação vigente. 

 
Artigo 115 - O estágio supervisionado obrigatório terá duração de 1.100 horas, de 

conformidade com o quadro de organização curricular da habilitação 
profissional correspondente, a ser cumprida obrigatoriamente em pelo 
menos, seis meses, devendo ser realizado a partir da conclusão dos 
componentes curriculares, observado o disposto no Plano Escolar e na 
Proposta Pedagógica. 
§ 1º - Para o cumprimento do estágio supervisionado, o aluno deverá 
estar matriculado na quarta série, podendo fazê-lo em qualquer época do 
ano, inexistindo prazo determinado para que se cumpra o estágio 
supervisionado. 
§ 2º - O estágio supervisionado, realizado sempre sobre a 
responsabilidade do estabelecimento de ensino, somente poderá 
desenvolver-se na linha de formação profissional, propiciada pela 
habilitação cursada pelo aluno, ou assumir a forma de atividade de 
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extensão, mediante a participação do estudante em empreendimentos ou 
projetos de interesse social. 
§ 3º - O estágio supervisionado tem por objetivo propiciar a 
complementação da aprendizagem, a integração do aluno no mercado de 
trabalho em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico - 
cultural, científico e de relacionamento humano. 
§ 4º - O estágio supervisionado somente poderá ser realizado junto à 
Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado, Órgãos da 
Administração Pública e Instituições de Ensino (partes cedentes) que 
tenham condições de proporcionar ao aluno experiência profissional em 
situação real de trabalho. 
§ 5º - Para a caracterização e definição do estágio supervisionado é 
necessário entre a instituição de ensino e a concedente, Pessoas Jurídicas 
de Direito Público ou Privado, a existência de instrumento jurídico, 
periodicamente reexaminado, onde estarão acordadas todas as condições 
de realização aos estágios. 
§ 6º -  A avaliação do aproveitamento do aluno no Estágio será feita pelo 
Coordenador de Estágio e seguirá sistema próprio. Se o resultado final 
for considerado insatisfatório o aluno deverá cumprir outro período de 
Estágio. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

DOS DIPLOMAS E CERTIFICADOS 
 
 
Artigo 116 - No caso de o currículo estar organizado em módulos, estes poderão ter 

caráter de terminalidade para efeito de qualificação profissional, dando 
direito,  neste caso, a certificado de qualificação profissional. 

 
Artigo 117 - Ao concluinte de Habilitação Profissional, será conferido Diploma de 

Técnico de nível médio, desde que o interessado apresente o certificado 
de conclusão do ensino médio. 

 
Artigo 118 - Ao concluinte do Ensino Médio, será conferido Certificado ou Diploma 

de Conclusão de Curso. 
 
Artigo 119 - Os Diplomas e Certificados serão expedidos  e registrados na forma da 

lei. 
 
 

TÍTULO VI 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
Artigo 120 - Os dispositivos constantes do presente  Regimento poderão  ser 

regulamentados através de  normas  ou Portarias  do Diretor da Unidade 
Escolar, ouvido o Conselho Deliberativo. 
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Artigo 121 - Aplicam-se os dispositivos do Estatuto da Universidade Estadual Paulista 

"Júlio de Mesquita Filho" no que couber, ao Ensino Médio e Ensino 
Profissionalizante. 

 
Artigo 122 - Encerrando-se o ano letivo, os Diários de Classe serão arquivados na 

secretaria da Escola, devendo assim permanecer por período determinado 
na legislação vigente, após o que, lavradas as competentes atas, serão 
incinerados. 

 
Artigo 123 - Os instrumentos de avaliação serão arquivados na Secretaria da Unidade 

Escolar, por período determinado na legislação vigente, após o que, 
lavradas as competentes Atas, serão incinerados. 

 
Artigo 124 - Serão considerados dias letivos as comemorações cívicas e demais 

atividades escolares que autorizadas pela Direção contem com 
participação docente e discente, exceto o período de recuperação final. 

 
Artigo 125 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor, ouvido o Conselho 

Deliberativo. 
 
Artigo 126 - Incorporam-se a este Regimento as determinações supervenientes 

oriundas de dispositivos legais ou de normas baixadas pela Reitoria. 
 
Artigo 127 - O caput do artigo 82 deste Regimento Escolar não se aplica aos alunos 

ingressantes no Colégio Técnico Industrial de Guaratinguetá 
anteriormente a 1998 e matriculados nas segundas e terceiras séries do 
Curso Técnico de 2º Grau. 

 
Artigo 128 - Aos alunos citados no artigo anterior, aplicar-se-á o disposto no 

Parágrafo 1º do artigo 74 do antigo Regimento Escolar, aprovado em 31 
de outubro de 1990. 

 
 
 

 Guaratinguetá, 31 de março de 1998. 


