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REGIMENTO ESCOLAR 
 

PREÂMBULO 

 

O Regimento Escolar é o documento que regulamenta o processo de trabalho 

pedagógico do Centro de Educação Profissional – CENAP, de Foz do Iguaçu, Estado do 

Paraná, expressa a identidade da instituição como estabelecimento de ensino, imprime direção 

aos trabalhos e fixa normas para o relacionamento entre os membros da comunidade escolar, e 

deixa  claro como é o funcionamento do estabelecimento junto os órgãos do Sistema Estadual 

de Ensino do Paraná e perante a comunidade local. 

Tendo em vista a carência de profissionais técnicos com formação em nível médio, em 

Cascavel e na região Oeste do Paraná,  na área da Saúde,   decidiram formar uma sociedade e 

instituíram, no dia 20/07/2001, o Centro de Educação Profissional S/C  - CENAP, com sede 

na Rua Maranhão  n.º 1192, na cidade e município de Cascavel, para oferta de cursos de 

formação inicial e continuada dos trabalhadores na área da saúde, e posteriormente, em cursos 

de Educação Profissional Técnica de Nível Médio,  vinculados ao Sistema Estadual de Ensino 

do Estado do Paraná. 

 Nos termos da Lei n.º 9394/96 – LDB, o CENAP é uma instituição privada de ensino 

profissionalizante, com CNPJ n.º 04630378/0001-20, vinculada ao Sistema Estadual de 

Ensino do Paraná. 

A Educação Profissional Técnica de Nível Médio, está prevista nos artigos 39 a 42 da 

Lei Federal n.º 9394/96 – LDB, e foi regulamentada pelo Decreto Federal n.º 2.208/97, 

revogado e substituído pelo Decreto n.º 5154/2004. As Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio foram estabelecidas pelo Parecer CNE/CEB 

n.º 16/99 e pela Resolução CNE/CEB n.º 4/99, complementadas pelas normas do Sistema 

Estadual de Ensino do Paraná pela Deliberação n.º 002/00-CEE, revogada e substituída pela 

Deliberação n.º 09/2006-CEE/PR,  o estabelecimento credenciado, e os cursos autorizados e 

reconhecidos, conforme seus respectivos projetos e Planos de Curso, aprovados por Pareceres 

do Conselho Estadual de Educação, e por Resoluções da Secretaria de Estado da Educação, 

conforme adiante descritos. 

        Além da oferta de cursos livres ou de formação inicial e continuada dos trabalhadores 

nos Eixos Tecnológico:  Ambiente, Saúde e Segurança, Gestão de Negócio, Turismo, 
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hospitalidade e lazer, tais como, Zeladoria Hospitalar, Tratamento de Feridas, Instrumentação 

Cirúrgica entre outros, os sócios fundadores projetaram inicialmente, também, à época de sua 

fundação, a oferta  dos cursos técnicos. 

 O CENAP tem como meta e proposta para Foz do Iguaçu a oferta de ensino técnico  

com qualidade para os cursos no Eixo Tecnológico: Saúde e Segurança,  que se propõe, 

oferecendo estrutura física, equipamentos, laboratórios, biblioteca e docentes qualificados. 

Tendo em vista que Foz do Iguaçu está em franco desenvolvimento populacional e 

comercial e pela estratégica localização no Mercosul, está atraindo empresários para novos 

investimentos. Atualmente, segundo o IBGE, Foz do Iguaçu conta com uma população de 

325,137 pessoas e sua principal fonte de renda é a geração de energia elétrica. A cidade conta 

ainda com os royalties provenientes da hidrelétrica, já que os 170 quilômetros de extensão do  

Reservatório de Itaipu, entre Foz do Iguaçu e Guaira, atinge 16 municípios dos quais 15 estão 

no Paraná e um no Mato Grosso do Sul. Para compensar as áreas alagadas, a Itaipu paga 

royalties para essas cidades, sendo que Foz do Iguaçu já recebeu mais de 200 milhões de 

dólares desde 1985. 

 Destaca-se ainda pelo polo Universitário e em relação á saúde mantém vários hospitais 

de excelência tais como: Hospital Ministro Costa Cavalcanti, Hospital UNIMED, Hospital 

Municipal, Hospital do Trabalhador, Hospital Psiquiátrico Renascer, Hospital e Maternidade 

Cataratas, Hospital e Maternidade São Gabriel, Prontos atendimentos, UBS, Centros de 

Radiologia, Clínicas de Estética, Podologia, entre outros. 

Dentro desta perspectiva, Foz do Iguaçu possui amplo mercado de trabalho para 

profissionais de nível técnico em diversas áreas e o CENAP, tem como objetivo contribuir na 

formação dos profissionais para suprir a demanda que o mercado oferece. 

O CENAP- Centro de Educação Profissional  encaminhará inicialmente 04 (quatro) 

Cursos Técnicos: 

Técnico em Enfermagem 

Técnico em Radiologia 

Técnico em Podologia 

Técnico em Estética 

 Para funcionamento dos 04 (quatro) cursos o CENAP conta com ampla estrutura,  com 

salas de aula, laboratórios, biblioteca, devidamente equipadas para iniciar as atividades nos 



   

         CENAP 
                        Centro de Educação Profissional 

                                            Rua Barão do Rio Branco - Nº  603- Centro-Fone: 045-3222 0384 
                           CEP: 85802-110- Foz do Iguaçu- Paraná 
 
 

7 
 

quatro cursos ofertados e equipe de docentes qualificados para as disciplinas de cada curso. 

 A planta física da instituição encontra-se anexada no Projeto de credenciamento da 

instituição. 
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TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

CAPÍTULO I 

IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E MANTENEDORA 

 

Art. 1.º O presente Regimento Escolar define a estrutura administrativa e didático-pedagógica 

da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, do Centro de Educação Profissional - 

CENAP, situado na Rua Barão do Rio Branco, nº 603, Centro – Foz do Iguaçu, Estado do 

Paraná, mantido pelo Centro de Educação Profissional CENAP. 

 

CAPÍTULO II 

DAS FINALIDADES E OBJETIVOS 

 

Art. 2.º  O Centro de Educação Profissional - CENAP , atuará, como órgão gestor, e terá 

autonomia didática, pedagógica, administrativa e financeira, nos termos da Lei e do Contrato 

Social  da Mantenedora 

 

Art. 3.º O Centro de Educação Profissional -  CENAP, exerce suas atividades escolares nos 

termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei n.º 9394,  do Decreto 

Federal n.º 5.154/04, do Parecer CNE/CEB n.º 16/99, da Resolução CNE nº. 4/99, das normas 

do Sistema Estadual de Ensino do Paraná,  expressas na Deliberação 09/2006, e tem  seus atos 

de credenciamento, autorização, reconhecimento e renovação do reconhecimento, emitidos 

pelo Conselho Estadual de Educação e pela Secretaria de Estado da Educação. 

 

Art. 4.º  O CENAP  tem por finalidade efetivar o processo de apropriação do conhecimento, 

respeitando os dispositivos das Constituições Federal e Estadual, da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, das normas do Conselho Nacional de Educação, da legislação do 

Sistema Estadual de Ensino do Paraná, e da legislação profissional própria de cada curso, no 

que couber.  
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Art. 5.º O estabelecimento de ensino objetiva a implementação e o acompanhamento do seu 

Projeto Político-Pedagógico, elaborado coletivamente, com a observância dos princípios 

legais e pedagógicos.  

 

 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

Art. 6.º O trabalho pedagógico compreende todas as atividades teóricas e práticas 

desenvolvidas pelos profissionais do estabelecimento de ensino para a realização do processo 

educativo escolar. 

 

Art. 7.º A organização do trabalho pedagógico é constituída pela:  

I – Direção Geral; 

II – Equipe Pedagógica:   

a) Direção Administrativa 

b) Coordenação Administrativa 

b) Coordenação de Cursos e de Estágios; 

c) Orientação Pedagógica; 

d) Conselho de Classe. 

 

SEÇÃO I 

DA DIREÇÃO GERAL 

 

Art. 8.º A Direção Geral  é exercida pelo Diretor Geral da instituição, designado pela 

mantenedora por tempo indeterminado, deve possuir curso de nível superior e será 

responsável pela efetivação da gestão escolar, e deve  assegurar o alcance dos objetivos 

educacionais definidos no Projeto Político-Pedagógico do estabelecimento de ensino. 
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Art. 9.º Compete ao Diretor(a)Geral: 

I- responsabilizar-se pelo patrimônio escolar perante a mantenedora; 

II- cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor; 

II- acompanhar a elaboração e a implementação do Projeto Político-Pedagógico da instituição; 

III- coordenar e incentivar a qualificação permanente do corpo docente; 

IV- implementar a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, em observância às 

Diretrizes Curriculares Nacionais e das normas do Sistema Estadual de Ensino;  

V-  convocar e presidir as reuniões de Conselho de Classe, dando encaminhamento às 

decisões tomadas colegiadamente; 

VI- garantir o fluxo de informações no estabelecimento de ensino e deste com a mantenedora 

e com os órgãos do Sistema Estadual de Ensino; 

VII-  deferir os requerimentos de matrícula ou delegar a competência; 

VIII- aprovar o calendário escolar geral e os específicos de cada oferta de curso técnico, de 

acordo com as orientações da SEED e da mantenedora, e encaminhá-lo ao NRE para 

homologação; 

IX- assegurar o cumprimento dos dias letivos, estágios e programação de eventos internos; 

X- propor à Secretaria de Estado da Educação, via Núcleo Regional de Educação, alterações 

na oferta de ensino e abertura ou fechamento de cursos; 

XI- analisar e aprovar os Regulamentos Internos; 

XII- supervisionar a cantina comercial, quanto ao cumprimento das normas estabelecidas na 

legislação vigente e as relativas a exigências sanitárias; 

XIII- definir horário e escalas de trabalho ao pessoal de Apoio Administrativo; 

XIV- articular processos de integração da instituição escolar com a comunidade; 

XV- cooperar com o cumprimento das orientações técnicas da vigilância sanitária e 

epidemiológica; 

XVI- viabilizar condições adequadas quando da oferta do ensino extracurricular; 

XVII- viabilizar condições adequadas para realização dos estágios curriculares junto a 

Unidades Concedentes de Estágios, assinando os termos de convênio; 

XVIII- assegurar a realização do processo de avaliação institucional do estabelecimento de 

ensino; 

XIX- zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos,  funcionários e famílias; 
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XX- garantir e estimular a formação continuada dos docentes atuantes nos cursos técnicos do 

estabelecimento de ensino, com programas anuais de formação docentes; 

XXI- programar, estruturar e manter em funcionamento cada curso ofertado, bem como 

propor e programar novos cursos, de aperfeiçoamento, especialização. 

XXII- opinar sobre assuntos de natureza didático-pedagógica, orientar, coordenar e fiscalizar 

atividades de ensino; 

XXIII- elaborar propostas curriculares para desenvolvimento de competências, implantar 

sistemas de aproveitamento de estudos e metodologias de ensino-aprendizagem; 

XXIV- instituir sistema de avaliação da estrutura curricular e prestar assistência aos Docentes, 

visando a melhoria na qualidade de ensino; 

XXV- assegurar que todas as informações, sobre a situação de saúde e pedagógica do aluno, 

sejam utilizadas somente para nortear o processo ensino-aprendizagem, e jamais permitir que 

possibilite constrangimento e/ou humilhação ao educando, à sua família, bem como a todos os 

envolvidos no processo; 

XXVI- representar legalmente a Mantenedora; 

XXVII- cumprir e fazer cumprir o Regimento Escolar e a legislação educacional e das 

relações de trabalho. 

 

SEÇÃO  II 

DA EQUIPE PEDAGÓGICA  

 

Art. 10. A Equipe Pedagógica é responsável pela coordenação, implantação e implementação 

no estabelecimento de ensino, das Diretrizes Curriculares Nacionais, das normas do Sistema 

Estadual de Ensino do Paraná, e do que é estabelecido no Projeto Político-Pedagógico e no 

Regimento Escolar, em consonância com a política educacional e orientações emanadas da 

Secretaria de Estado da Educação e da mantenedora.  

 

Art. 11. A Equipe Pedagógica é composta pelo(s): 

I - Coordenador Administrativo; 

II - Orientador Pedagógico; 

III - Coordenadores de Cursos e de Estágio dos Cursos Técnicos, devidamente habilitados;  
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Art. 12. Compete à Equipe Pedagógica: 

I - coordenar a elaboração e acompanhar a efetivação do Projeto Político-Pedagógico do 

estabelecimento de ensino; 

II - participar e intervir, junto à direção, na organização do trabalho pedagógico escolar, no 

sentido de realizar a função social e a especificidade da educação escolar; 

III - coordenar a construção e a efetivação da proposta pedagógica curricular do 

estabelecimento de ensino, a partir das políticas educacionais da mantenedora, do Sistema 

Estadual de Ensino, e das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional; 

IV - orientar o processo de elaboração dos Planos de Trabalho Docente do estabelecimento de 

ensino; 

V -  acompanhar o trabalho docente, quanto às reposições de horas aula aos discentes; 

VI - promover e coordenar reuniões pedagógicas e grupos de estudo para reflexão e 

aprofundamento de temas relativos ao trabalho pedagógico, visando a elaboração de propostas 

de intervenção para a qualidade de ensino; 

VII - participar da elaboração de projetos de formação continuada dos  profissionais do 

estabelecimento de ensino, que tenham como finalidade a realização e o aprimoramento do 

trabalho pedagógico escolar; 

VIII - coordenar a elaboração e acompanhar a efetivação de propostas de intervenção 

decorrentes das decisões do Conselho de Classe; 

IX - proceder a análise dos dados do aproveitamento escolar de forma a desencadear um 

processo de reflexão sobre esses dados, junto à comunidade escolar, com vistas a promover a 

aprendizagem de todos os alunos;  

X - coordenar o processo de elaboração e aprimoramento do Regimento Escolar; 

XI - acompanhar as atividades desenvolvidas nos Laboratórios dos diversos cursos técnicos; 

XII - colaborar com a Direção Geral na distribuição das aulas, conforme orientação da 

mantenedora; 

XIII - coordenar, junto à Direção Geral, o processo de distribuição de aulas e disciplinas, a 

partir de critérios legais, didático-pedagógicos e do Projeto Político-Pedagógico do  

estabelecimento de ensino; 

XIV - promover a construção de estratégias pedagógicas de superação de todas as formas de 

discriminação, preconceito e exclusão social; 
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XV - coordenar a análise de projetos a serem inseridos no Projeto Político-Pedagógico do 

estabelecimento de ensino; 

XVI - acompanhar o processo de avaliação institucional do estabelecimento de ensino; 

XVII - participar na elaboração dos Regulamentos para uso dos espaços pedagógicos; 

XVIII - orientar, coordenar e acompanhar a efetivação de procedimentos didático-

pedagógicos referentes à avaliação processual e aos processos de classificação, 

reclassificação, aproveitamento de estudos, adaptação e progressão parcial, conforme 

legislação em vigor; 

XIX - orientar, acompanhar e vistar periodicamente os Livros de Registro de Classe; 

XX - coordenar e acompanhar o processo de Avaliação Educacional no contexto escolar, para 

os alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem, visando encaminhamento aos 

serviços e apoios especializados, se necessário; 

XXI - orientar e acompanhar o desenvolvimento escolar dos alunos com necessidades 

educativas especiais, nos aspectos pedagógicos, adaptações físicas e curriculares e no 

processo de inclusão na escola; 

XXII - orientar e acompanhar a elaboração dos Guias Informativos para os alunos, com 

informações sobre o estabelecimento, aspectos pedagógicos, e sobre os diversos cursos;  

XXIII - coordenar a realização do processo de avaliação institucional do estabelecimento de 

ensino; 

XXIV - cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor; 

XXV - zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, Instrutores, funcionários e 

famílias; 

XXVI - participar da elaboração do plano anual de ação da instituição;  

XXVII - cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar. 
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 SEÇÃO   III 

DA DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Art. 13. A Direção Administrativa tem como  função dirigir, coordenar e articular todas as 

atividades administrativas e pedagógicas do estabelecimento de ensino, e deve possuir 

formação de nível superior, e será nomeado pelo Diretor Geral.  

Art. 14. Compete ao Diretor (a) Administrativo: 

I - convocar e presidir o Conselho de Classe, encaminhando as decisões à Direção Geral, e 

acompanhando o cumprimento das decisões; 

II - revisar a  elaboração dos Planos de Curso; 

III - coordenar a elaboração e acompanhar a efetivação do Projeto Político-Pedagógico e do 

Plano de Ação do estabelecimento de ensino; 

IV - participar e intervir, junto a Direção Geral, na organização do trabalho pedagógico 

escolar, no sentido de realizar a função social e a especificidade da educação escolar; 

V - coordenar a construção coletiva e a efetivação da proposta pedagógica curricular do 

estabelecimento de ensino, a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio; 

VI - orientar o processo de elaboração dos Planos de Trabalho Docente junto ao coletivo de 

professores do estabelecimento de ensino; 

VII - acompanhar o trabalho docente, quanto às reposições de horas/aula aos discentes; 

VIII - promover e coordenar reuniões pedagógicas e grupos de estudo para reflexão e 

aprofundamento de temas relativos ao trabalho pedagógico, visando a elaboração de propostas 

de intervenção para a qualidade de ensino; 

IX - participar da elaboração de projetos de formação continuada dos profissionais do 

estabelecimento de ensino, que tenham como finalidade a realização e o aprimoramento do 

trabalho pedagógico escolar; 

X - coordenar a elaboração e acompanhar a efetivação de propostas de intervenção 

decorrentes das decisões do Conselho de Classe; 

XI - subsidiar o aprimoramento teórico-metodológico do coletivo dos instrutores do 

estabelecimento de ensino, promovendo estudos sistemáticos, troca de experiências, debates e 

oficinas pedagógicas; 
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XII - proceder à análise dos dados do aproveitamento escolar de forma a desencadear um 

processo de reflexão sobre esses dados, junto à comunidade escolar, com vistas a promover a 

aprendizagem de todos os alunos; 

XIII - coordenar o processo coletivo de elaboração e aprimoramento do Regimento Escolar, 

garantindo a participação de toda a comunidade escolar; 

XIV - coordenar a elaboração de critérios para aquisição, empréstimo e seleção de  materiais, 

equipamentos e/ou livros de uso didático-pedagógico, a partir do Projeto Político-Pedagógico 

do estabelecimento de ensino; 

XV - participar da organização pedagógica da biblioteca do estabelecimento de ensino, assim 

como do processo de aquisição de livros, revistas, fomentando ações e projetos de incentivo à 

leitura; 

XVI - acompanhar as atividades desenvolvidas nos Laboratórios de Radiologia, Enfermagem,   

Estética e Podologia,  e outros que a escola venha a dispor; 

XVII - colaborar com a Direção Geral na distribuição das aulas, conforme orientação da 

mantenedora; 

XVIII - coordenar, junto a Direção Geral, o processo de distribuição de aulas e disciplinas, a 

partir de critérios legais, didático-pedagógicos e do Projeto Político-Pedagógico do 

estabelecimento de ensino; 

XIX - acompanhar os estagiários das instituições de ensino superior que venham a efetivar 

práticas de estágio na instituição, quanto às atividades a serem desenvolvidas no 

estabelecimento de ensino; 

XX - promover a construção de estratégias pedagógicas de superação de todas as formas de 

discriminação, preconceito e exclusão social; 

XXI - acompanhar o processo de avaliação institucional do estabelecimento de ensino; 

XXII - participar na elaboração dos Regulamentos para uso dos espaços pedagógicos; 

XXIII - orientar, coordenar e acompanhar a efetivação de procedimentos didático-

pedagógicos referentes à avaliação processual e aos processos de classificação, 

reclassificação, aproveitamento de estudos, adaptação e progressão parcial, conforme 

legislação em vigor; 

XXIV - orientar, acompanhar e vistar periodicamente os Livros de Registro de Classe; 

XXV - organizar registros para o acompanhamento da prática pedagógica dos profissionais do 
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estabelecimento de ensino; 

XXVI - coordenar e acompanhar o processo de Avaliação Educacional no contexto escolar, 

para os alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem, visando encaminhamento aos 

serviços e apoios especializados, se necessário; 

XXVII - orientar e acompanhar o desenvolvimento escolar dos alunos com necessidades 

educativas especiais, nos aspectos pedagógicos, adaptações físicas e curriculares e no 

processo de inclusão na escola; 

XXVIII - orientar e acompanhar a elaboração dos Guias de Estudos dos alunos e confecção de 

apostilas; 

XXIX - assegurar a realização do processo de avaliação institucional do estabelecimento de 

ensino; 

XXX - zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e suas 

famílias; 

XXXI - responder pela direção do estabelecimento escolar e substituir o Diretor Geral nas 

suas ausências ou impedimentos;   

XXXII - cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar. 

 

SEÇÃO   IV 

DA COORDENAÇÃO DE CURSOS E DE ESTÁGIOS 

 

Art. 15. A Coordenação de cursos será exercida por um profissional que deverá possuir 

graduação e ou de especialização voltada para os curso que coordena.  

 

Parágrafo único. O Coordenador de Curso é indicado e contratado pela Coordenador 

Administrativo e ou Diretor Administrativo, à qual fica subordinado, e exercerá suas 

atividades por tempo indeterminado, nos termos do Regimento.  

 

Art. 16. Compete ao Coordenador de Curso: 

I - colaborar para a definição da política pedagógica do CENAP e promover sua 

implementação; 

II - analisar e opinar sobre o respectivo currículo do curso coordenado, sugerindo alterações 
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quando necessário; 

III - coordenar, orientar e acompanhar as atividades do curso; 

IV - prestar assistência técnica aos docentes, visando assegurar a eficiência e a eficácia do seu 

desempenho para melhoria da qualidade do ensino; 

V - sugerir medidas e procedimentos que possibilitem a articulação do CENAP com o setor 

produtivo; 

VI - propor à Direção Geral do CENAP a oferta de cursos básicos e de especialização; 

VII - auxiliar na elaboração do respectivo plano de curso para fins de autorização, 

reconhecimento e renovação do reconhecimento; 

VIII - participar das avaliações periódicas do respectivo curso e institucional; 

IX - auxiliar na programação e execução das visitas de caráter técnico-científico a feiras, 

exposições, congressos, palestras, seminários e outros; 

X - opinar sobre assuntos de natureza didático-pedagógica submetidos à sua apreciação;  

XI - opinar sobre aceitação e deferimento de matrículas, rematrículas, transferências de alunos 

e matrículas com aproveitamento de estudos; 

XII - auxiliar na conferência dos registros dos Diários de Classe, notas, frequências, entre 

outros; 

XIII - sugerir medidas que visem o aperfeiçoamento e  a atualização dos Docentes, de modo 

especial para a formação continuada; 

XIV - dar atendimento individual aos instrutores e alunos, sempre que necessário, e fazer os 

devidos encaminhamentos; 

 XV - selecionar professores para as disciplinas e indicar sua contratação; 

XVI - elaborar o calendário de aulas para cada turma, e opinar sobre o calendário escolar do 

estabelecimento, de acordo com a legislação vigente; 

XVII - coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas nos Laboratórios (aulas 

práticas), e acompanhar os estágios curriculares dos alunos do curso que coordena;  

XVIII - revisar e elaborar (juntamente com os instrutores) os Planos de Ensino, e acompanhar 

sua execução; 

XIX - presidir reuniões com os instrutores e com alunos do curso que coordena, sempre que 

necessário, para orientar sobre as práticas de estágio, de laboratório, orientação e elaboração 

de relatórios e atividades similares;  



   

         CENAP 
                        Centro de Educação Profissional 

                                            Rua Barão do Rio Branco - Nº  603- Centro-Fone: 045-3222 0384 
                           CEP: 85802-110- Foz do Iguaçu- Paraná 
 
 

18 
 

XX - distribuir carga horária de aulas aos instrutores de acordo com a Matriz Curricular e 

acompanhar seu cumprimento por meio do Plano de Aula; 

XXI - programar os estágios curriculares de cada turma, fazer a seleção dos instrutores e 

encaminhar os alunos para os estágios; 

XXII - acompanhar o trabalho Docente, referente às reposições de horas/aula aos discentes; 

XXIII -  zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, instrutores, funcionários e suas 

famílias; 

XXIV - orientar e acompanhar o desenvolvimento escolar dos alunos com necessidades 

educativas especiais, adaptações físicas e curriculares e no processo de inclusão na escola; 

XXV - elaborar e ou acompanhar a elaboração dos Guias de Informações e de estudo dos 

alunos, inclusive da confecção de apostilas; 

XXVI - cumprir o horário de trabalho estabelecido pela Coordenador Administrativo; 

XXVII - fazer reunião com os instrutores antes do início de cada módulo e disciplina, sempre 

que necessário, fazendo registro em ata; 

XXVIII - solucionar problemas existentes em sala de aula de acordo com a natureza do 

assunto; 

XXIX - participar das reuniões convocadas pela Coordenador Administrativo ou pela 

Orientação  Pedagógica;  

XXX - manter o relacionamento empresa / unidade escolar com objetivo de verificar a 

existência de condições para a realização de estágios profissionais curriculares; 

XXXI - planejar e organizar materiais e arquivos relativos aos respectivos Estágios 

Supervisionados; 

XXXII - acompanhar e supervisionar estagiários junto as empresas / campo de trabalho; 

XXXIII - organizar visitas de docentes e  de alunos a empresas / campo de trabalho; 

XXXIV - encaminhar à Equipe Pedagógica os problemas disciplinares envolvendo alunos 

estagiários; 

XXXV - analisar e avaliar os resultados dos Estágios, emitindo parecer final.  
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SEÇÃO   V 

DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Art. 17.  auxiliar o Diretor Administrativo; 

Art. 18. presidir o Conselho de Classe, encaminhando as decisões à Administrativa, e 

acompanhando o cumprimento das decisões; 

 

Art. 19. Atividades específicas: 

I. as atividades de Instrutores, pessoal do Serviço Administrativo e Zeladoria; 

II – subsidiar os instrutores, coordenadores e demais profissionais nos aspectos 

pedagógicos, de infraestrutura e de recursos humanos, necessários ao desenvolvimento dos 

Cursos. 

III- participar das reuniões pedagógicas; 

IV- participar dos Conselhos de Classe; 

V– orientar e acompanhar o trabalho desenvolvido pelos docentes, avaliando constantemente; 

VI – produzir, revisar ou atualizar material didático; 

VII – orientar os instrutores  no uso de materiais didáticos; 

VIII- seleção de pessoal; 

IX- atendimento a alunos e resolução de problemas. 

 

SEÇÃO  VI 

DA ORIENTAÇÃO  PEDAGÓGICA 

 

Art. 20. A Orientação Pedagógica é exercida pelo Orientador Pedagógico da instituição, que 

será selecionado e contratado pela Coordenador Administrativo a quem fica subordinado, e 

esta deverá possuir formação de nível superior em curso de Pedagogia, e será responsável 

pelo atendimento e orientação a Docentes e alunos dos diversos cursos, pais e ou 

responsáveis, fazendo o devido encaminhamento pedagógico.  

 

Art. 21. Compete ao Orientador Pedagógico: 

I - atender e orientar Docentes e alunos dos diversos cursos, pais e ou responsáveis, sobre as 
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diversas questões de natureza pedagógica, e em outras situações que interferem no processo 

de aprendizagem,  fazendo o devido encaminhamento; 

II - coordenar a elaboração e acompanhar a execução do projeto político pedagógico  

e do plano de formação continuada dos docentes; 

III - participar e intervir, junto à Direção Geral sobre a organização do trabalho pedagógico, 

no sentido de realizar a função social e a especificidade da educação escolar; 

IV - orientar o processo de elaboração dos planejamentos de ensino junto ao coletivo de 

docentes do estabelecimento; 

VI - promover e coordenar reuniões pedagógicas e grupos de estudo para reflexão e 

aprofundamento de temas relativos ao trabalho pedagógico e para a elaboração de propostas 

de intervenção na realidade escolar;  

V - analisar os projetos de natureza pedagógica a serem implantados na instituição; 

VI - coordenar a elaboração dos planos de curso para fins de autorização, reconhecimento e 

renovação do reconhecimento, especialização de nível técnico e de renovação do 

credenciamento; 

VII - auxiliar na elaboração do projeto de formação continuada do coletivo de instrutores e 

promover ações para sua efetivação; 

VIII - organizar e participar dos conselhos de classe, convocados pela Coordenador 

Administrativo,  de forma a garantir um processo coletivo de reflexão-ação sobre o trabalho 

pedagógico desenvolvido pela instituição em sala de aula, auxiliando na elaboração de 

propostas de intervenção decorrentes desse processo; 

IX - coordenar o processo coletivo de elaboração e aprimoramento do Regimento Escolar da 

instituição; 

X - apresentar propostas, alternativas, sugestões e/ou críticas que promovam o 

desenvolvimento e o aprimoramento do trabalho pedagógico escolar; 

XI - orientar os instrutores quanto ao prazo de entrega das notas e frequências bem como o 

preenchimento correto do Diário de Classe; 

XII - informar os instrutores quanto as peculiaridades de comportamento de alunos; 

XIII - assessorar o trabalho docente. 

XIV - acompanhar o processo de avaliação / recuperação do aluno; 

XV - cumprir e fazer cumprir as normas do Regimento Escolar. 
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SEÇÃO VII 

DO CONSELHO DE CLASSE 

 

Art. 22. O Conselho de Classe é um órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa em 

assuntos didático-pedagógicos, fundamentado no Projeto Político-Pedagógico do CENAP, e 

tem a responsabilidade de analisar as ações educacionais, indicando alternativas que possam 

garantir a efetivação do processo ensino e aprendizagem.  

 

Art. 23. O Conselho de Classe é constituído pelo Diretor Geral, Coordenador Administrativo, 

Diretor Administrativo, Coordenação do respectivo curso, Orientação Pedagógica e pelos 

Docentes do respectivo curso. 

Parágrafo único. Haverá um Conselho de Classe para cada curso.  

 

Art. 24. A finalidade da reunião do Conselho de Classe, após analisar as informações e dados 

apresentados, é a de indicar formas de intervenção, em tempo hábil, no processo ensino e 

aprendizagem, oportunizando ao aluno formas diferenciadas de apropriar-se dos conteúdos 

curriculares estabelecidos. 

 

Parágrafo único. É da responsabilidade da Equipe Pedagógica organizar as informações e 

dados coletados a serem analisados pelo Conselho de Classe. 

 

Art. 25. Ao Conselho de Classe cabe verificar se os objetivos, conteúdos, procedimentos 

metodológicos, avaliativos e relações estabelecidas na ação pedagógico-educativa, estão 

sendo cumpridos de maneira coerente com o Projeto Político-Pedagógico do estabelecimento 

de ensino. 

 

Art. 26. O Conselho de Classe constitui-se em um espaço de reflexão pedagógica, onde todos 

os sujeitos do processo educativo discutem alternativas e propõem ações educativas eficazes 

que possam vir a sanar necessidades/dificuldades apontadas no processo ensino e 

aprendizagem. 
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Art. 27. A convocação das reuniões do Conselho de Classe será feita pela Coordenador 

Administrativo e ou diretor Administrativo, e será divulgada em edital, com antecedência de 

48 (quarenta e oito) horas. 

Parágrafo único. O Conselho de Classe poderá ser convocado e reunir-se-á sempre que se 

fizer necessário.  

 

Art. 28. Das reuniões do Conselho de Classe serão lavradas atas em livro próprio, pela 

Secretária da instituição ou por quem for designado, como forma de registro das decisões 

tomadas. 

 

Art. 29.  São atribuições do Conselho de Classe: 

I - analisar as informações sobre os conteúdos curriculares, encaminhamentos metodológicos 

e práticas avaliativas que se referem ao processo ensino e aprendizagem; 

II - propor procedimentos e formas diferenciadas de ensino e de estudos para a melhoria do 

processo ensino e aprendizagem; 

III - estabelecer mecanismos de recuperação de estudos, que atendam às reais necessidades 

dos alunos, em consonância com a Proposta Pedagógica da instituição; 

IV - acompanhar o processo de avaliação de cada curso, devendo debater e analisar os dados 

qualitativos e quantitativos do processo ensino e aprendizagem; 

V - atuar com co-responsabilidade na decisão sobre a possibilidade de avanço do aluno para 

módulo subsequente ou sua retenção, após a apuração dos resultados finais, levando-se em 

consideração o desenvolvimento integral do aluno; 

VI – analisar pedidos de revisão de resultados finais recebidos pela secretaria da instituição, 

no prazo de até 72 (setenta e duas) horas úteis após sua divulgação em edital.  

 

CAPÍTULO II 

DA EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO 

 

Art. 30. O suporte no atendimento geral do estabelecimento, para que a proposta pedagógica 

seja cumprida, é realizado pela Equipe de Apoio Administrativo, formada pelos seguintes 

setores:    
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I- Secretaria Escolar; 

II- Serviço de Recepção, Reprografia e Áudio-Visual; 

III- Serviço Financeiro; 

IV- Serviço de Zeladoria; 

V- Serviço de Biblioteca; 

VI- Serviços de Laboratório; 

VII- Serviços de Cantina. 

 

Art. 31. A Secretaria Escolar é o setor de suporte para o funcionamento dos demais setores do 

estabelecimento, e é composta pelo Secretário(a).  

 

Art. 32. O Secretário Escolar é um técnico administrativo com formação mínima de nível 

médio, indicado e nomeado pela Direção Geral do estabelecimento de ensino, por tempo 

indeterminado.  

 

Parágrafo único. O serviço da Secretaria Escolar é coordenado pelo Secretário, é diretamente 

subordinado ao Diretor Geral. 

 

Art. 33. Compete ao Secretário Escolar: 

I - conhecer o Projeto Político-Pedagógico do estabelecimento de ensino; 

II - cumprir a legislação em vigor e as instruções normativas emanadas pelo CEE, pela SEED 

e pela mantenedora,  quanto ao registro escolar, da vida legal do aluno e do estabelecimento 

de ensino; 

III - distribuir as tarefas decorrentes dos encargos da Secretaria a seus auxiliares; 

IV - receber, redigir e expedir a correspondência que lhe for confiada; 

V - organizar e manter atualizados a coletânea de legislação, resoluções, pareceres, instruções 

normativas, ordens de serviço, ofícios e demais documentos; 

VI - efetivar e coordenar as atividades administrativas referentes à matrícula, transferência e 

conclusão de curso; 

VII - elaborar relatórios e processos de ordem administrativa a serem encaminhados às 

autoridades competentes; 
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VIII - encaminhar à Direção Geral, em tempo hábil, todos os documentos que devem ser 

assinados, assinando em conjunto os que forem de sua competência; 

IX - organizar e manter atualizado o arquivo escolar ativo e conservar o inativo, de forma a 

permitir, em qualquer época, a verificação da identidade e da regularidade da vida escolar do 

aluno e da autenticidade dos documentos escolares; 

X.- responsabilizar-se pela guarda e expedição da documentação escolar do aluno, tais como, 

certificados, históricos escolares, declarações e diplomas, respondendo por qualquer 

irregularidade; 

XI -  manter atualizados os registros escolares dos alunos no sistema informatizado; 

XII - organizar e manter atualizado o arquivo com os atos oficiais da vida legal da escola, 

referentes à sua estrutura e funcionamento; 

XIII - atender a comunidade escolar, na área de sua competência, prestando informações e 

orientações sobre a legislação vigente e a organização e funcionamento do estabelecimento de 

ensino, conforme disposições do Regimento Escolar; 

XIV - zelar pelo uso adequado e conservação dos materiais e equipamentos da Secretaria; 

XV - cumprir e fazer cumprir as obrigações inerentes às atividades administrativas da 

Secretaria, quanto ao registro escolar do aluno referente à documentação comprobatória, de 

adaptação, aproveitamento de estudos, progressão parcial, classificação,  reclassificação e 

regularização de vida escolar; 

XVI - secretariar os Conselhos de Classe e reuniões, redigindo as respectivas Atas, podendo 

delegar parte das funções; 

XVII - comunicar imediatamente à direção toda irregularidade que venha ocorrer na 

Secretaria do estabelecimento; 

XVIII - participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, ou por iniciativa 

própria, desde que autorizado pela direção, visando ao aprimoramento profissional de sua 

função; 

XIX - fornecer dados estatísticos inerentes às atividades da Secretaria Escolar, quando 

solicitado; 

XX - zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, instrutores, funcionários e famílias; 

XXI - manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com 

alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; 
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XXII - participar das atribuições decorrentes do Regimento Escolar e exercer as específicas da 

sua função; 

XXIII - cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor. 

 

Art. 34.  O Serviço de Recepção, Reprografia e Áudio-Visual é o setor de suporte 

administrativo que atua na recepção fazendo o atendimento do público em geral, passando 

informações, auxiliando na divulgação dos cursos, inscrição e matrícula de alunos, 

reprodução de  materiais pedagógicos e técnicos, digitação de materiais didáticos, montagem 

de equipamentos áudio visuais pedagógicos e de suporte aos Docentes. 

 

§ 1.º  Os responsáveis pelos Serviços de Recepção, Reprografia, Informática e Áudio-Visual 

devem ter formação mínima de nível médio e com aptidão para os serviços previstos, e serão 

contratados pela Direção Geral do estabelecimento, nos termos da legislação trabalhista. 

§ 2. º Os responsáveis pela reprografia e pela informática, são responsáveis pelo trabalho de 

digitação e reprodução de provas e apostilas.  

§ 3.º Ao responsável pela recepção, compete atender as solicitações escritas e por telefone dos 

alunos, o recebimento de mensalidades e a entrega de apostilas. 

 

Art. 35. Compete aos responsáveis pelo setor de Recepção, Reprografia, Informática e Áudio-

Visual: 

I - zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, instrutores, funcionários e suas 

famílias; 

II - manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas e com 

alunos; 

III -  manter sigilo das provas impressas e ou digitadas na instituição;  

IV - não permitir o acesso de alunos e ou pessoas estranhas ao setor; 

V - estipular prazos para atender as solicitações e execução de trabalhos, digitação de 

apostilas e de materiais diversos; 

VI - fazer previsão de material junto ao almoxarifado; 

VII - efetuar a reserva de material áudio-visual pelos instrutores, proceder a instalação e a 

retirada dos mesmos da sala de aula; 
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VIII - atualizar os murais, colocando cartazes, informativos diversos, conforme 

recomendações da Direção Geral e da Coordenador Administrativo;  

IX - exercer as demais atribuições decorrentes do Regimento Escolar e aquelas que 

concernem à especificidade de sua função. 

 

Art. 36. O Serviço Financeiro é o setor de apoio administrativo exercido por um Técnico 

Administrativo com formação mínima de nível médio, e será contratado pelo Diretor Geral, 

como representante da mantenedora, e atuará no setor financeiro da instituição,onde dará 

apoio para a execução da proposta pedagógica.  

 

Art. 37. Compete ao Técnico Administrativo do Serviço Financeiro:  

I - receber os pagamentos efetivados pelos alunos; 

II - registrar os pagamentos em documentos específicos; 

III - prestar contas dos recebimentos e do caixa à Direção Administrativa; 

IV - confeccionar os carnês de pagamentos e entregá-los aos alunos; 

VI - levar ao conhecimento da Direção Geral, a relação dos alunos com atraso no pagamento 

de mensalidades; 

VII - encaminhar cobranças aos devedores; 

VIII - efetuar o pagamento dos Docentes; 

IX - auxiliar na confecção dos recibos de pagamentos diversos. 

 

Art. 38. O Serviço de Zeladoria é o setor administrativo que tem a seu encargo os serviços de 

manutenção, preservação e limpeza do estabelecimento, coordenado e supervisionado pelo 

Coordenador Administrativo.   

 

Art. 39. Compete ao Serviço de Zeladoria:  

I - zelar pela manutenção da estrutura predial;  

II - preservar as estruturas físicas da instituição; 

III - efetivar a limpeza de todas as dependências da instituição; 

IV - efetivar a coleta e separação de lixo dos banheiros, salas de aula, laboratórios e demais 

dependências; 
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V - executar serviços afins ao setor. 

 

Art. 40. O Serviço de Biblioteca Escolar é o setor administrativo responsável pela 

organização e atendimento da Biblioteca Escolar.  

 

§ 1.º A Biblioteca Escolar fica sob a responsabilidade de um auxiliar de biblioteca, com 

formação mínima de Ensino Médio e com conhecimentos de informática, e que será 

contratado pela Coordenador Administrativo, ficando a ela subordinado.  

 

§ 2.º A Biblioteca Escolar constitui um setor de apoio pedagógico da escola, cujo objetivo é 

de estimular e apoiar a comunidade escolar nas necessidades permanentes de informações e 

pesquisas.  

 

Art. 41.  Compete ao Auxiliar de Biblioteca: 

I - cumprir e fazer cumprir o regulamento de uso da Biblioteca Escolar, assegurando sua 

organização e funcionamento; 

II - atender a comunidade escolar, disponibilizando e controlando o empréstimo de livros; 

III - cadastrar novos livros adquiridos pela instituição;  

IV - manter atualizados os registros de livros, revistas, periódicos entre outros, a fim de 

facilitar a consulta pelos alunos; 

V - controlar a utilização dos computadores para fins de pesquisa e atividades escolares, 

disponíveis aos alunos na biblioteca;  

VI - elaborar e atualizar o acervo de livros, revistas, periódicos, vídeos, DVDs, entre outros; 

VII - encaminhar à Coordenação Administrativa, as sugestões para ampliação e atualização do 

acervo bibliográfico, a partir das necessidades indicadas pelos usuários e em atendimento à 

Proposta Pedagógica; 

VIII - zelar pela preservação, conservação e restauro do acervo; 

IX - registrar o acervo bibliográfico e dar baixa, sempre que necessário; 

X - receber, organizar e controlar o material de consumo e equipamentos da biblioteca; 

XI - manusear e operar adequadamente os equipamentos e materiais, zelando pela sua 

manutenção; 
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XII - participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, ou por iniciativa própria, 

desde que autorizado pela Direção Administrativa, quando em horário de serviço, visando ao 

aprimoramento profissional de sua função; 

XIII - participar da avaliação institucional; 

XIV - zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, instrutores, funcionários e suas 

famílias; 

XV - manter e promover o relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com 

alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; 

XVI - exercer as demais atribuições decorrentes do Regimento Escolar e aquelas que 

concernem à especificidade de sua função. 

 

Art. 42. Os Serviços de Laboratório são o setor de apoio administrativo responsável pelo 

funcionamento e atendimento dos laboratórios de Radiologia, Enfermagem, Estética e 

Podologia, e outros que vierem a ser instalados em decorrência de novos cursos a serem 

implantados. 

 

§ 1.º Os laboratórios são os espaços pedagógicos onde são realizadas atividades práticas 

previstas na matriz curricular, de estágio, ou para complementação de conteúdos teóricos.  

 

§ 2.º A organização e o funcionamento dos Laboratórios são de responsabilidade do 

Coordenador Administrativo e dos respectivos Atendentes de sala. 

 

§ 3.º A função do Atendente de sala  será ocupada por profissional com formação mínima de 

Ensino Médio, ou com maior formação, e idade mínima, conforme determinar a legislação 

específica, e será contratado pela Coordenação Administrativa, ficando a ela subordinado.  

 

Art. 43. Ao Atendente de sala compete:  

I - organizar os equipamentos e materiais necessários para o desenvolvimento das atividades 

previstas pelo planejamento de aulas;  

II - providenciar a limpeza, o armazenamento e o estoque de materiais diversos;  

III - afixar as normas estabelecidas pela hierarquia do CENAP para os alunos, quanto a 
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utilização dos laboratórios;  

IV - manter informada a Coordenação Administrativa sobre as aulas realizadas em 

laboratórios;  

V - cumprir e fazer cumprir o Regulamento de uso dos laboratórios, assessorando na sua 

organização e funcionamento; 

VI - auxiliar o corpo docente e discente nos procedimentos de manuseio de materiais e 

equipamentos dos laboratórios; 

VII - preparar e disponibilizar os equipamentos e materiais necessários para a realização de 

atividades práticas de ensino no laboratório; 

VIII - assistir aos instrutores e alunos durante as aulas no laboratório, quando solicitado; 

IX - zelar pela manutenção, limpeza e segurança dos equipamentos dispostos nos laboratórios; 

X -  receber, organizar e controlar o material de consumo e equipamentos dos laboratórios; 

XI - participar da avaliação institucional, conforme orientações da Coordenação 

Administrativa; 

XII - zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, instrutores, funcionários e famílias; 

XIII - manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com 

alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; 

XIV - conhecer e utilizar as normas básicas de manuseio de instrumentos e equipamentos do 

laboratório; 

XV - aplicar, em regime de cooperação e de co-responsabilidade com o corpo Docente e 

discente, as normas de segurança para o manuseio de materiais e equipamentos; 

XVI - comunicar imediatamente a Direção Administrativa qualquer irregularidade, incidente 

e/ou acidente ocorridos em laboratórios; 

XVII - manter atualizado o inventário de instrumentos, ferramentas, equipamentos e demais 

materiais de consumo; 

XVIII – participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, ou por iniciativa 

própria, desde que autorizado pela direção, visando ao aprimoramento profissional de sua 

função;  

XIX – manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, alunos, 

professores e com os demais segmentos;  

XX - exercer as demais atribuições decorrentes do Regimento Escolar e aquelas que são 
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próprias e inerentes à sua função. 

 

Art. 44. Os Serviços de Cantina Escolar é o setor administrativo que tem a seu encargo a 

prestação de serviços para oferta e manutenção de lanches e bebidas não alcoólicas e demais 

serviços próprios deste setor escolar.  

 

§ 1.º A Cantina Escolar funcionará dentro dos espaços do CENAP e será terceirizada, 

devendo os responsáveis por estes serviços, manter padrão de qualidade e de higiene nos 

termos da legislação, responsabilizar-se junto a Vigilância Sanitária Municipal, e observar os 

termos contratuais. 

 

§ 2.º Os responsáveis pelo Serviço de Cantina Escolar não terão vínculo empregatício com o 

CENAP, mas subordinam-se as normas e aos regulamentos do estabelecimento de ensino, no 

que couber. 

 

§ 3.º Na Cantina Escolar é expressamente proibido comercializar bebidas alcoólicas, cigarros, 

ou outros produtos ilegais e ilícitos. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

DO CORPO DOCENTE  

  

Art. 45. A função Docente será exercida por profissionais graduados em cursos de 

licenciatura plena, ou em cursos de bacharelado, por Técnicos e de acordo com a natureza do 

curso, deverão ter experiência profissional comprovada. 

 

§ 1.º Os instrutores serão selecionados pela Coordenação do respectivo curso, considerando 

sua formação, sua competência, e sua experiência profissional, e serão contratados pela 

Coordenação Administrativa e/ou direção administrativa, nos termos da Lei 9394/96. 

 

§ 2.º Os Docentes ficam diretamente subordinados a Coordenação Administrativa e ou 
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Direção administrativa. 

 § 3º    – A função docente é exercida por instrutores habilitados na forma da lei e treinados 

em serviço especificamente para trabalhar na educação de jovens e adultos; 

 

Art. 46. A função do instrutor será exercida por profissional legalmente habilitado: 

I – cumprir com a jornada de trabalho para a qual foi designado em horas de acordo com o 

estabelecido. 

II – respeitar as diferenças individuais dos alunos, considerando as possibilidades de cada um, 

garantindo sua permanência e participação. 

 

Art. 47. Compete ao Corpo Docente e a cada instrutor: 

I - participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Político-Pedagógico;  

II - participar do processo de formulação  e reformulação dos respectivos planos de curso, da 

elaboração de apostilas, da escolha e indicação de livros  e materiais didáticos para aquisição 

pela instituição; 

III - elaborar o Plano de Trabalho Docente e submetê-lo à apreciação da Orientação 

Pedagógica; 

IV - ministrar aulas e desenvolver as atividades de sala de aula, nos horários e turmas 

estabelecidas, tendo em vista a apreensão do conhecimento pelo aluno; 

V - proceder à reposição dos conteúdos, carga horária e/ou dias letivos aos alunos, quando se 

fizer necessário, a fim de cumprir o calendário escolar, resguardando prioritariamente o 

direito do aluno; 

VI - proceder à avaliação contínua dos alunos, utilizando-se de instrumentos e formas 

diversificadas de avaliação, previstas no Plano de Trabalho Docente; 

VII - participar dos processos de avaliação periódica do curso e institucional; 

VIII - participar de processos coletivos de avaliação do próprio trabalho e da escola, com 

vistas ao melhor desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem; 

IX - participar de reuniões, sempre que convocado pela Direção Geral, Coordenador 

Administrativo, Coordenação do respectivo Curso e Orientação Pedagógica; 

X - assegurar que não ocorra tratamento discriminatório a alunos e funcionários em 

decorrência de diferenças físicas, étnicas, de gênero e orientação sexual, de credo, ideologia, 
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condição sócio-cultural, entre outras; 

XI - respeitar a diversidade, a pluralidade cultural e as peculiaridades de cada aluno, no 

processo de ensino e aprendizagem; 

XII - estimular o acesso a níveis mais elevados de ensino, cultura, pesquisa e criação artística; 

XIII - manter ordem e relacionamento cooperativo no trabalho com os colegas e no 

relacionamento com  pais, superiores e demais segmentos da comunidade escolar; 

XIV - participar junto com Coordenação de Curso e da Orientação Pedagógica da  elaboração 

do plano de recuperação de aprendizagem dos alunos que não atingiram aproveitamento 

suficiente em cada disciplina, ao final de cada módulo; 

XVI - preencher corretamente os Diários de Classe, lançando a frequência diária das aulas e 

de final de disciplina, os conteúdos ministrados, as notas, e apurando as médias dentro dos 

prazos estabelecidos, assinando ou rubricando a responsabilidade pelos registros feitos; 

XVII - participar dos programas de formação continuada ofertados pelo estabelecimento de 

ensino;    

XVIII - exercer as demais atribuições decorrentes do Regimento Escolar e aquelas que 

concernem à especificidade de suas funções. 

 

TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

Art. 48.  A organização didático-pedagógica é entendida como o conjunto de decisões 

coletivas, necessárias à realização das atividades escolares, para garantir o processo 

pedagógico da escola. 

 

Art. 49.  A organização didático-pedagógica é constituída pelos seguintes componentes: 

I - da  Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 

II - dos fins e objetivos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 

III - da organização curricular, estrutura e funcionamento;  

IV -  da matrícula; 

V - da transferência; 

VI - da frequência; 
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VII - da avaliação, da recuperação de estudos e da promoção; 

VIII -  do aproveitamento de estudos; 

IX -  da  revalidação e equivalência; 

X -  da regularização da vida escolar; 

XI -  do calendário escolar; 

XII -  dos registros e arquivos escolares; 

XIII -  da eliminação de documentos escolares; 

XIV -  da avaliação institucional; 

XV - dos espaços pedagógicos; 

XVI -  da formação continuada dos profissionais da educação; 

 XVIII - do cancelamento de matrícula; 

  XIX -  do trancamento da matrícula. 

 

CAPÍTULO I 

DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 

 

Art. 50. A Educação Profissional Técnica de Nível Médio é a modalidade de ensino prevista 

nos artigos 39 a 41 da Lei n.º 9394/96 – LDB, e regulamentada pelo Decreto n.º  5154/2004, e 

que neste estabelecimento de ensino é desenvolvida por meio de cursos técnicos de nível 

médio, e de cursos de formação inicial e continuada dos trabalhadores.  

 

§ 1.º Os cursos técnicos de nível médio serão ofertados neste estabelecimento de ensino, 

apenas de forma concomitante ou subsequente ao Ensino Médio, de acordo com os 

respectivos planos de curso, e dependem da elaboração de um plano de curso e de sua 

aprovação e de sua autorização de funcionamento pelo Conselho Estadual de Educação e pela 

Secretaria do Estado da Educação, conforme normas do Sistema Estadual de Ensino do 

Estado do Paraná.  

 

§ 2.º Os cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, serão ofertados livremente 

pelo estabelecimento de ensino, de acordo com as necessidades do mundo do trabalho e da 

comunidade local, não necessitando de autorização do Sistema de Ensino.    
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§ 3.º Aos alunos que concluírem curso técnico subsequente e concomitante, será conferido  o 

Diploma de Técnico, segundo cada curso profissional, nos termos da Lei.  

§ 4.º Aos alunos que realizarem cursos de formação inicial e continuada de trabalhador, será 

conferido certificado ou declaração de estudos.  

 

 

CAPÍTULO II 

DOS FINS E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL 

MÉDIO 

 

Art. 51. A Educação Profissional, em nível médio, será desenvolvida de forma concomitante 

ou subsequente ao Ensino Médio, conforme cada plano de curso, visando a formação humana, 

para apreensão dos conhecimentos sócio-históricos, científicos e tecnológicos. 

 

§ 1.º - Serão observados os seguintes princípios: 

I - articulação com a Educação Básica; 

II - o trabalho como princípio educativo; 

III -  integração com o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia; 

IV - estímulo à educação permanente e contínua. 

§ 2.º - A Educação Profissional pretende garantir ao aluno uma sólida formação científico-

tecnológica, indispensável ao exercício da cidadania, à efetiva participação nos processos 

sociais e produtivos e à continuidade dos estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

         CENAP 
                        Centro de Educação Profissional 

                                            Rua Barão do Rio Branco - Nº  603- Centro-Fone: 045-3222 0384 
                           CEP: 85802-110- Foz do Iguaçu- Paraná 
 
 

35 
 

CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO. 

 

Art. 52. A organização do trabalho pedagógico na Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, segue as orientações expressas nas Diretrizes Curriculares Nacionais, nas normas do 

Sistema Estadual de Ensino e nas orientações da mantenedora. 

 

Art. 53. O regime da oferta da Educação Profissional é de forma presencial, concomitante e 

ou subsequente ao Ensino Médio, e com a organização e a matrícula por módulo neste 

estabelecimento de ensino. 

 

Art. 54. As atividades de Estágio Supervisionado serão obrigatórias, previstas nos respectivos 

planos de curso, desenvolvidas nos cursos técnicos, de forma curricular e, configuram-se 

como atos educativos. 

 

§ 1.º O estabelecimento de ensino terá um Regulamento de Estágio para cada  Curso Técnico. 

§ 2.º Os Planos de Estágio Profissional Supervisionado está vinculados a este Regimento 

Escolar. 

 

Art. 55. Serão considerados estagiários os alunos matriculados e frequentando o Centro de 

Educação Profissional. 

 

Art. 56. O Estágio Profissional Supervisionado é obrigatório, e tem como objetivo atender às 

exigências decorrentes da própria natureza Eixo Tecnológico de cada curso de Educação 

Profissional Técnica de nível médio ou de qualificação profissional exigido para conclusão do 

curso. 

 

Art. 57. O Estágio Voluntário e não obrigatório, não será registrado no Histórico Escolar do 

aluno e nem terá aproveitados seus estudos no curso para eliminar eventual conteúdo de 

disciplina. 
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Art. 58. O CENAP oferta os seguintes Cursos Técnicos autorizados e reconhecidos:   

I - Técnico em Radiologia; 

II – Técnico em Enfermagem; 

IV – Técnico em Estética; 

VIII – Técnico em Podologia; 

 

Parágrafo único. Os novos cursos técnicos e os cursos de especialização técnica, que venham 

a ser autorizados/reconhecidos, seguirão no que couber, o presente Regimento, e as normas de 

funcionamento constarão em Adendo específico ao Regimento Escolar. 

 

Art. 59.  O Curso Técnico em Radiologia, Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde terá somente 

organização curricular presencial e subsequente ao Ensino Médio. 

 

§ 1.º - O Curso Técnico de Radiologia, está estruturado em cinco módulos perfazendo um 

total geral de 1600 horas, sendo 1.200 horas  de teoria e prática e 400 horas de Estágio 

Supervisionado. 

§ 2.º - O período de integralização do curso é de no mínimo de 24 meses e de no máximo de 

05 (cinco) anos. 

§ 3.º - Ao término do Curso de Técnico em Radiologia, o aluno receberá o Diploma de 

Técnico em Radiologia. 

§ 4.º - O Plano de Curso do Técnico em Radiologia, Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, 

está inserido no Cadastro Nacional de Cursos Técnicos (CNCT). 

§ 5.º - O currículo do Curso Técnico em Radiologia, Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, 

está organizado em módulos e por disciplinas, estando suas ementas detalhadas no respectivo 

Plano de Curso. 

§ 6.º  O Plano de Estágio Profissional Supervisionado do Curso Técnico em Radiologia, Eixo 

Tecnológico: Ambiente e Saúde  está vinculado a este Regimento Escolar. 

 

Art. 60.  O Curso Técnico em Enfermagem, Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, tem 

organização curricular subsequente ou concomitante ao Ensino Médio. 

§ 1.º Nos termos da lei, o Curso Técnico em Enfermagem permite em seu itinerário de 
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formação a qualificação intermediária de Auxiliar de Enfermagem, ao final do módulo V. 

§ 2.º  O Curso Técnico de Enfermagem está estruturado em sete módulos, perfazendo um total 

de geral de 1.800 horas, sendo 1.200 horas de teoria e prática e 600 horas de Estágio 

Supervisionado,  400 horas devem ser cumpridas para obter a Qualificação de Auxiliar de 

Enfermagem, e mais 200 horas para integralizar o curso e para a obtenção do diploma de 

Técnico em Enfermagem. 

§ 3.º  O período de integralização do curso é de no mínimo 16 meses para a qualificação 

profissional de Auxiliar de Enfermagem, de no mínimo mais 09 meses para o curso Técnico 

em Enfermagem, para o aluno que já possui a qualificação profissional de Auxiliar de 

Enfermagem, e de 25 meses para a conclusão do curso completo de Técnico em Enfermagem, 

- qualificação intermediária de Auxiliar e de Técnico, - no prazo máximo de 05 (cinco) anos. 

§ 4.º Ao término do curso Técnico de Enfermagem, o aluno receberá  Diploma de Técnico em 

Enfermagem. 

§ 5.º O Plano de Curso do Técnico em Enfermagem, Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, 

está inserido no Cadastro Nacional de Cursos Técnicos (CNCT). 

§ 6.º O Plano de Estágio Profissional Supervisionado do Curso Técnico em Enfermagem está 

vinculado a este Regimento Escolar. 

§ 7.º O currículo do Curso Técnico em Enfermagem, Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, 

está organizado em módulos e por disciplinas, e suas ementas estão detalhadas no respectivo 

Plano de Curso. 

 

Art. 61.  O Curso Técnico em Estética, Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, tem 

organização curricular subsequente ou concomitante ao Ensino Médio. 

§ 1.º  O curso de Estética está estruturado em quatro módulos, perfazendo um total geral de 

1.200 horas/relógio, das quais 200 horas de Atividades Práticas  Supervisionado onde ocorre 

em Laboratório da própria Instituição, conforme  matriz curricular em vigência para as turmas 

que ingressaram no curso. 

§ 2.º   período de integralização do curso é de no mínimo de 18 meses, e de no máximo de 05 

(cinco) anos.   

§ 3.º Ao término do curso de Estética, o aluno receberá o Diploma de Técnico em Estética. 

§ 4.º O Curso Técnico em Estética não confere qualificação intermediária, mas apenas fornece 
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declaração de estudos feitos. 

§ 5.º  O Plano de Curso do Técnico em Estética, Eixo Tecnológico: Ambiente e  Saúde está 

inserido no Cadastro Nacional de Cursos Técnicos (CNCT). 

§ 6.º  O Plano de Atividades Práticas  Supervisionados está vinculado ao Regimento Escolar, 

em vigor para as turmas que ingressarem no curso. 

§ 7.º  O currículo do Curso Técnico em Estética, Eixo Tecnológico: Ambiente e  Saúde, está 

organizado em módulos e por disciplinas, e suas ementas estão detalhadas no respectivo Plano 

de Curso. 

 

Art. 62.  O Curso Técnico em Podologia, Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, tem 

organização curricular subsequente e ou concomitante ao Ensino Médio. 

 1.º O curso Técnico em Podologia, está estruturado em quatro módulos, perfazendo um total 

de 1.200 horas, das quais 300 horas de Atividades Práticas  Supervisionado onde ocorre em 

Laboratório da própria Instituição, conforme  matriz curricular em vigência para as turmas 

que ingressaram no curso. 

§ 2.º  O período de integralização do curso é de no mínimo de 15 meses, e de no máximo de 

05 (cinco) anos. 

§ 3.º  Ao término do curso Técnico em Podologia, o aluno receberá o Diploma de Técnico em 

Podologia. 

§ 4.º O Plano de Curso do Técnico em Podologia Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde - 

CNCT. 

§ 5.º  O currículo do Curso Técnico em Podologia, Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, está 

organizado e módulos e por disciplinas, e suas ementas estão detalhadas no respectivo Plano 

de Curso. 

 

Art. 63. O Curso oferecido na modalidade presencial e a distância e com avaliação no 

processo,  é organizado por disciplinas, sendo estas distribuídas por etapas. 

 

Art. 64. Em  cada etapa são oferecidas as respectivas disciplinas podendo o educando fazer a 

matricula para realização presencial. 
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Art. 65. São reservados no Calendário Escolar sábados destinados a realização de avaliação e 

aos encontros das atividades conforme plano de atividade a cada professor. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DA MATRÍCULA 

 

 

Art. 66. A matrícula é o ato formal que vincula o aluno ao estabelecimento de ensino, 

conferindo-lhe a condição de aluno. 

 

Parágrafo único. Para a efetivação da matrícula do aluno, além da exigência de entrega dos 

documentos exigidos, o aluno deverá assinar os devidos documentos, e recolher as taxas de 

matrícula e assinar os termos de responsabilidade para o pagamento das mensalidades ao 

estabelecimento, conforme instruções da mantenedora. 

 

 

Art. 67. O estabelecimento de ensino assegura a matrícula inicial ou sequência de curso, 

conforme normas estabelecidas na legislação em vigor e nos termos das instruções da SEED e 

da mantenedora deste estabelecimento de ensino. 

 

Art. 68. A matrícula deve ser requerida pelo interessado ou por seu responsável, quando 

menor de 18 (dezoito anos), sendo necessária a apresentação dos seguintes  documentos: 

I - fotocópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento; 

II - fotocópia da Carteira de Identidade/RG, com a apresentação da original; 

III - fotocópia de comprovante de residência, preferencialmente a fatura de energia elétrica, 

telefone ou de água e esgoto, com a apresentação da original; 

IV - Histórico Escolar original ou Declaração de escolaridade do estabelecimento de ensino 

de origem; 

V - fotocópia da Matriz Curricular e planos de ensino das disciplinas cursadas, quando for 

transferência ou para aproveitamento de estudos; 

VI - fotocópia do CPF; 

VII - fotocópia da Certidão de Reservista ou de Alistamento Militar, para sexo masculino; 
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VIII - fotocópia do Título de Eleitor. 

§ 1.º  Na impossibilidade de apresentação de quaisquer documentos citados neste artigo, o 

aluno ou seu responsável será orientado e assinará termo de compromisso para as devidas 

providências. 

 

§ 2.º A matrícula será efetuada antes do início das aulas e antes do início de cada módulo, dos 

respectivos cursos técnicos ou de especialização técnica. 

 

Art. 69. A matrícula será deferida pelo Diretor, no prazo de 60 dias de sua efetivação. 

 

Art. 70. No ato da matrícula, o aluno ou seu responsável será informado sobre o 

funcionamento do estabelecimento de ensino e sua organização, sobre o Projeto Político-

Pedagógico, o Regimento Escolar, os Regulamentos Internos, e informações gerais constantes 

no Guia do Aluno, cujo exemplar cada aluno receberá no ato da matrícula ou no início de 

cada curso, ou quando do recebimento de sua transferência. 

 

Art. 71.  O período de matrícula será estabelecido em edital pela instituição de ensino, e 

amplamente divulgado no estabelecimento e nos meios de comunicação. 

 

Art. 72. Ao aluno, assegura-se a possibilidade de matrícula por transferência em qualquer 

tempo, desde que se submeta à avaliação de competências, conhecimentos e experiências 

anteriores diretamente relacionadas com o perfil profissional de conclusão da respectiva 

habilitação, proposto por este estabelecimento de ensino. 

 

§ 1.º O controle de frequência far-se-á a partir da data da efetivação da matrícula, sendo 

exigida frequência mínima de 75% do total da carga horária de cada disciplina. 

 

§ 2.º O contido no caput desse artigo é extensivo a todo estrangeiro, independentemente de 

sua condição legal. 

 

Art. 73. O ingresso no Ensino Técnico de Nível Médio é permitido a candidato que: 
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I - tiver concluído o Ensino Médio em escola devidamente reconhecida pelo Sistema Estadual 

de Ensino, para a modalidade subsequente, e conforme preveem os respectivos planos de 

curso; 

II - estiver cursando o Ensino Médio, de forma concomitante, conforme prevêem os 

respectivos planos de curso e Lei  n ª 9394/96 – LDB; 

III - atender aos pré-requisitos estabelecidos pelas exigências legais para cada curso. 

 

Art. 74. A  Matricula nova ou a renovação é feita na época prevista no Calendário Escolar, 

mediante instrumento próprio, que é assinado pelo responsável ou pelo aluno, se maior, 

declarando aceitar as normas regimentais e outras normas em vigor do CENAP, inclusive as 

referentes ao pagamento das parcelas referente ao contrato da matricula ou rematricula. 

 

Art. 75. O Estabelecimento poderá adotar processos seletivos para preenchimento das vagas 

existentes. 

 

Art. 76.  É nula de pleno direito, sem qualquer responsabilidade para CENAP, a matricula 

feita com documento falso ou adulterado, passível o responsável de arcar com as sanções que 

a lei determinar. 

Parágrafo único. Responde o responsável pelo aluno, ou o próprio, se maior de idade, por 

qualquer dano ou consequência com matricula advinda de documento falso, adulterado, 

inautêntico ou irregular. 

 

CAPÍTULO V 

DA TRANSFERÊNCIA 

 

Art. 77. A matrícula por transferência ocorre quando o aluno, ao se desvincular de um 

estabelecimento de ensino, vincula-se, ato contínuo a este estabelecimento, para 

prosseguimento dos estudos em curso, ou ainda, do desligamento do aluno deste 

estabelecimento de ensino para vincular a outro. 

 

Art. 78.  A matrícula por transferência é assegurada neste estabelecimento de ensino, aos 
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alunos que se desvincularam de outro, devidamente integrado ao Sistema Estadual e Federal 

de Ensino, mediante apresentação da documentação de transferência, com aproveitamento e 

assiduidade do aluno. 

 

Art. 79. Os registros do estabelecimento de ensino de origem serão transpostos a este 

estabelecimento, sem modificações. 

 

Parágrafo único - Antes de efetivar a matrícula, se necessário, este estabelecimento poderá 

solicitar à instituição de origem os dados para a interpretação dos registros referentes ao 

aproveitamento escolar e assiduidade do aluno. 

 

Art. 80.  Alunos matriculados por transferência,  assim que o aluno entregar sua 

documentação junto ao protocolo da instituição será feito um análise onde dar-se a o 

aproveitamento de estudos,  mediante plano especial de estudos. 

 

Art. 81.  O aluno, que requerer sua transferência deste estabelecimento de ensino para outro, 

receberá a documentação escolar necessária para matrícula no estabelecimento de destino, 

devidamente assinada, no prazo de 30 dias, contados a partir de seu requerimento. 

 

§ 1.º - No caso de transferência em curso, será entregue ao aluno o Histórico Escolar dos 

módulos e disciplina(s), concluídos, e fotocópia dos seus documentos pessoais. 

 

§ 2.º - Na impossibilidade da emissão dos documentos, no ato da solicitação da transferência, 

o estabelecimento fornecerá uma Declaração de Escolaridade, anexando cópia da Matriz 

Curricular e o compromisso de expedição de documento definitivo no prazo de 30 (trinta) 

dias. 

§ 3.º - A documentação e a transferência somente serão expedidos aos alunos que não tiverem 

pendências quanto a documentos, junto ao estabelecimento de ensino. 
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CAPÍTULO VI 

DA FREQUÊNCIA  

 

Art. 82. É obrigatória, ao aluno, a frequência mínima de 75% do total da carga horária de 

cada período letivo, para fins de promoção, tendo em vista que o regime de matrícula é 

modular. 

 

§ 1.º Ao aluno que reprovar apenas por falta de frequência, em até três disciplinas, será 

permitida sua matrícula em módulo subsequente, devendo cursar com frequência as 

disciplinas nas quais não alcançou êxito. 

§ 2.º Ao aluno que, embora tenha tido frequência, reprovou por falta de aproveitamento, 

poderá cursar as disciplinas em dependência por termo de compromisso, paralelamente ou em 

turno oposto, com as disciplinas do módulo subsequente, sem nova frequência específica. 

§ 3.º Em hipótese alguma, será permitido ao aluno, a dependência em mais de três disciplinas 

do curso, considerando, tanto por frequência como por aproveitamento escolar. 

 

Art. 83. É assegurado o regime de exercícios domiciliares, com acompanhamento pedagógico 

do estabelecimento de ensino, como forma de compensação da ausência às aulas, aos alunos 

que apresentarem impedimento de frequência, conforme as seguintes condições, previstas na 

legislação vigente: 

I - portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou outras 

condições mórbidas; 

II - gestantes.  

III – e os demais casos previstos em lei. 

 

Art. 84. É assegurado o abono de faltas ao aluno que estiver matriculado em Órgão de 

Formação de Reserva e que seja obrigado a faltar a suas atividades civis, por força de 

exercícios ou manobras, ou reservista que seja chamado para fins de exercício de 

apresentação das reservas ou cerimônias cívicas, do Dia do Reservista. 

Parágrafo único. As faltas de que trata o caput deste artigo, deverão ser assentadas no Livro 

Registro de Classe, porém, serão justificadas na forma da lei, e não serão consideradas no 
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cômputo geral das faltas. 

 

Art. 85. As faltas decorrentes por convicção religiosa não serão abonadas, conforme Parecer 

CNE  Nº 15/99 –CEB – aprovado em 04/10/1999. Diz o parecer. “Não há amparo legal para o 

abono de faltas a estudantes que, com base em suas convicções religiosas, deixam de 

comparecer as aulas em certos dias da semana”. Os alunos que se enquadrarem em tal 

situação poderão frequentar tais aulas em outra turma em outro horário, caso não tenha turma 

disponível, o aluno deverá cursar a disciplina em regime de dependência. 

 

CAPÍTULO  VII 

 DA AVALIAÇÃO, DA RECUPERAÇÃO  DE ESTUDOS E DA PROMOÇÃO 

 

Art. 86. A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, abrangendo os aspectos de 

frequência e aproveitamento. 

 

§ 1.º Cabe ao docente a atribuição de notas de avaliação e responsabilidade pelo controle de 

frequência dos alunos, devendo o Coordenador de Curso acompanhar o cumprimento destas 

obrigações, intervindo em caso de omissão. 

§ 2.º É atribuída nota zero ao aluno que usar meios ilícitos ou não autorizados pelo instrutor, 

quando da elaboração dos trabalhos, das verificações parciais, dos exames ou de qualquer 

outra atividade que resulte na avaliação do conhecimento por atribuição de notas, sem 

prejuízo da aplicação de sanções cabíveis por ato de improbidade. 

§ 3.º A frequência às aulas e demais atividades escolares, é obrigatória, vedado o abono de 

faltas, salvo os casos previstos na legislação pertinente. 

 

Art. 87. São atividades curriculares, além das provas escritas e orais previstas nos respectivos 

planos de ensino, as preleções, pesquisas, exercícios, arguições, trabalhos práticos, 

seminários, visitas técnicas e estágios supervisionados, incluídos os realizados em instituições 

de pesquisa ou de educação superior. 

 

Art. 88.  Respeitando o limite mínimo de frequência de 75% na disciplina, será considerado 
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aprovado o aluno que obtiver a média de eficiência igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero), 

na escala de 0 (zero) a 10,0 (dez vírgula zero).  

 

Art. 89. É de 75% (setenta e cinco por cento) o limite mínimo de frequência legal exigido 

para a aprovação nos termos do artigo anterior, e de 100% (cem por cento) de frequência no 

Estágio Supervisionado.  

§ 1.º  Os Cursos que constam na matriz curricular estágio a frequência é de 100% (cem por 

cento), os cursos que constam práticas supervisionadas no último módulo das atividades 

práticas a frequência é de 100% (cem por cento). 

 

Art. 90. O aluno que tenha frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas 

teórica e práticas dadas em cada  disciplina, ou inferior a 100% (cem por cento) no Estágio 

Supervisionado (ou nas atividades práticas do último módulo), incorre em reprovação na 

disciplina. 

 

Art. 91. O aluno que após todo o processo de avaliação obtém média de eficiência inferior a 

6,0 (seis vírgula zero) e pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) de frequência, por 

disciplina, após o término do módulo, submete-se ao exame final naquela(s) disciplina(s) 

onde não obteve a média final mínima de 6,0 (seis vírgula zero), visando lograr sua 

aprovação. 

 

§ 1.º  O Exame Final consiste em uma prova escrita na(s) respectiva(s) disciplina(s), com peso 

10,0 (dez vírgula zero)  para verificação de seu resultado, onde será contemplado todo o 

conteúdo da(s)  disciplina(s) em avaliação.  

§ 2.º  O resultado do Exame Final é avaliado com nota que varia de 0 (zero) a 10,0 (dez 

vírgula zero); 

§ 3.º  A nota obtida no Exame Final será somada à média de eficiência, que será dividida por 

dois, obtendo-se a média final da(s) disciplina(s), e que sendo igual ou superior a 6 ,0 (seis 

vírgula zero), inclusive Estágio Supervisionado, dá aprovação ao aluno na(s) disciplina(s), dá 

aprovação dos alunos na(s) disciplina(s), passa a vigorar com a seguinte redação. A nota da 

média final menor que 6,0 (seis virgula zero) será substituída pela nota obtida no Exame final, 
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sendo que se a nota do Exame for menor que a média final, permanece a nota da Média Final. 

A mesma condição é aplicada no Estágio Supervisionado, porém a Média Final para o Estágio 

Supervisionado é 7,0 (sete virgula zero). 

§ 4.º  A fórmula para aprovação por disciplina é a seguinte: 

I - Sem Exame Final: soma das notas das avaliações realizadas em cada disciplina,  e divide-

se pela número de avaliações; 

 

N1 (Prova 1) + N2(Prova 2)   =  Média Final 

                      2 

II – A nota obtida no Exame substitui a nota da Média Final, se a nota do Exame for menor 

prevalece a Média. 

 

Média Final menor que 6,0 

Exame Final = 8,0 

A Média Final será substituída pela Nota do Exame Final 

 

 

§ 5.º  Será reprovado por disciplina o aluno que não atingir a média de eficiência 6,0 (seis 

vírgula zero) ao final de cada disciplina, ou de 6,0 (seis vírgula zero) após a realização do 

Exame Final, ou ainda, o aluno que tiver frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) 

das aulas em cada disciplina, ou inferior a 100% (cem por cento) do Estágio Supervisionado 

(ou nas atividades práticas do último módulo), independente do resultado final de suas 

avaliações. 

 

Art. 92. O aluno reprovado por insuficiência de frequência ou de notas, em no máximo até em 

três disciplinas, pode ser promovido ao módulo seguinte, devendo no entanto cursar as 

disciplinas em dependência, concomitantemente ao módulo em que fez sua matrícula, nos 

termos dos artigos anteriores deste Regimento. 

§ 1.º  O aluno deve constar como aprovado para seguir nas próximas fases nas disciplinas que 

contém teoria/prática/estágio, teoria/estágio ou teoria/prática. Caso o aluno reprovar em 

alguma das fases ele deverá em regime de dependência assistir as aulas novamente da 
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respectiva matéria para prosseguir nas próximas fases da disciplina. 

 

Art. 93. A frequência, o cumprimento de carga horária e a avaliação das disciplinas em 

regime de dependência, são as mesmas em relação às que estão sendo cursadas regularmente 

no módulo, nos termos descritos nos artigos anteriores deste Regimento. 

 

Parágrafo único. O Estágio Supervisionado deverá ser realizado ou desenvolvido com 100% 

(cem por cento) de frequência. 

 

Art. 94. Os critérios de verificação da aprendizagem no Estágio Supervisionado são definidos 

pelos respectivos Coordenadores dos Cursos, em conjunto com a Equipe Pedagógica, através 

de regulamento.  

 

Art. 95. O instrutor de cada disciplina, fica obrigado a remeter as notas à Secretaria Geral, até 

o quinto dia útil após a realização das provas e dos trabalhos.  

 

Parágrafo único. Pelo não cumprimento deste artigo, fica o instrutor sujeito ás penas cabíveis 

previstas neste Regimento e na CLT. 

 

Art. 96. O Estágio Supervisionado, quando integrante do currículo pleno do curso, consta de 

atividades de prática pré-profissional, exercidas em situações reais de trabalho, e não geram 

vínculo empregatício, nos termos da Lei. 

 

Parágrafo único. Para cada aluno é obrigatória a integralização de carga horária total do 

Estágio Supervisionado, prevista no currículo pleno do curso, nela se podendo incluir as horas 

destinadas ao planejamento, orientação paralela e avaliação das atividades.  

 

 Art. 97.  A avaliação é uma prática pedagógica intrínseca ao processo de ensino e 

aprendizagem, com a função de diagnosticar o nível de apropriação do conhecimento pelo 

aluno.  
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Parágrafo único. A avaliação será contínua, cumulativa e processual, devendo refletir o 

desenvolvimento global do aluno e considerar as características individuais deste no conjunto 

dos componentes curriculares cursados, com preponderância dos aspectos qualitativos sobre 

os quantitativos. 

 

Art. 98. A avaliação é realizada em função dos conteúdos, utilizando métodos e instrumentos 

diversificados, coerentes com as concepções e finalidades educativas expressas na Proposta 

Pedagógica do estabelecimento e nos Planos de Ensino de cada disciplina. 

 

Parágrafo único - É vedado ao instrutor submeter o aluno a uma única oportunidade e a um 

único instrumento de avaliação. 

 

Art. 99. Os critérios de avaliação do aproveitamento escolar serão elaborados em consonância 

com a organização curricular e descritos no Projeto Político-Pedagógico. 

 

Art. 100. Os resultados das atividades avaliativas serão analisados durante o período letivo, 

pelo aluno e pelo instrutor, observando os avanços e as necessidades detectadas, para o 

estabelecimento de novas ações pedagógicas. 

 

Art. 101. Os resultados das avaliações dos alunos serão registrados em documentos próprios, 

a fim de que sejam asseguradas a regularidade e autenticidade de sua vida escolar. 

 

CAPÍTULO VIII  

DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS  

 

Art. 102. Os estudos concluídos em curso técnico no estabelecimento de origem em qualquer 

unidade da federação, e devidamente autorizados e reconhecidos nos termos das normas dos 

respectivos Sistemas de Ensino, e devidamente comprovados, poderão ser aproveitados no 

CENAP. 

 

§ 1.º  O estabelecimento poderá aproveitar, mediante avaliação, competências, conhecimentos 
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e experiências anteriores, desde que diretamente relacionadas com o perfil profissional de 

conclusão da respectiva qualificação ou habilitação profissional, adquiridas: 

I - no Ensino Médio; 

II - em qualificações profissionais, etapas ou módulos em nível técnico concluídos em outros 

cursos, desde que cursados nos últimos cinco anos, e de acordo com a legislação específica de 

cada curso, se houver; 

III - em cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, no trabalho ou por meios 

informais; 

IV - em processos formais de certificação; 

V -  em cursos feitos com sucesso em instituições reconhecidas no estrangeiro. 

 

§ 2.º A carga horária efetivamente cumprida pelo aluno, no estabelecimento de ensino de 

origem, será transcrita no Histórico Escolar, para fins de cálculo da carga horária total do 

curso. 

 

Art. 103. Nos cursos concomitantes e ou subsequentes de Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio, o aproveitamento de estudos será realizado conforme critérios constantes nos 

respectivos Planos de Curso. 

 

Art. 104. A avaliação para fins de aproveitamento de estudos será realizada por Comissão de 

Avaliação, conforme os critérios estabelecidos nos Planos de cada Curso e dentro do que 

prevê o artigo 41 da LDB. 

 

§ 1.º Os critérios gerais para aproveitamento de estudos são os seguintes: 

a) constituição de banca de avaliação, composta pela Coordenador Administrativo, Orientação 

Pedagógica, Coordenador de Curso; 

b) análise do Histórico Escolar e ou da certificação de cursos anteriores e por disciplina, 

considerando a carga horária e a compatibilidade com o conteúdo programático da disciplina, 

para disciplinas teóricas; 

 c) para disciplinas que possuem práticas, ou de estágio supervisionado, serão exigidos os 

comprovantes do inciso anterior, podendo ainda o aluno ser submetido a uma avaliação 
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prática diante de uma banca examinadora, devendo obter a média final mínima de 6,0. 

 

§ 2.º  O aluno que não obtiver o aproveitamento em alguma disciplina, deverá cursá-la 

novamente  neste estabelecimento de ensino. 

 

§ 3.º  Além dos critérios gerais para aproveitamento de estudos, serão ainda observados os 

critérios específicos constantes nos respectivos Planos de Curso, podendo inclusive não ter 

aproveitamento de competências, conhecimentos e de experiências anteriores, devido às 

características próprias de cada curso e do perfil profissional de conclusão do curso deste 

estabelecimento. 

 

CAPÍTULO IX 

DA REVALIDAÇÃO E EQUIVALÊNCIA DE ESTUDOS FEITOS NO EXTERIOR 

 

Art. 105. Para que este estabelecimento de ensino realize a equivalência e a revalidação de 

estudos completos e incompletos feitos no exterior e fora do sistema brasileiro de ensino, 

quando ocorrer eventual pedido, o processo com o requerimento do interessado será 

encaminhado ao Núcleo Regional de Educação ou ao Conselho Estadual de Educação, 

conforme o caso, para consulta e parecer. 

 

CAPÍTULO X 

DA REGULARIZAÇÃO DE VIDA ESCOLAR  

 

Art. 106. Constatada alguma irregularidade na vida escolar do aluno, o Diretor Geral do 

estabelecimento dará ciência imediata ao Núcleo Regional de Educação, descrevendo os fatos 

e para consulta sobre os procedimentos necessários para sanar a irregularidade. 

 

§ 1.º Da mesma forma, tratando-se de transferência recebida com irregularidade, caberá à 

Direção Geral do estabelecimento comunicar o fato ao NRE/Foz do Iguaçu para receber 

orientações para os procedimentos necessários;   

§ 2.º No caso de irregularidade detectada após o encerramento do curso concluído neste 
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estabelecimento, o fato também será comunicado ao NRE/Foz do Iguaçu, para consulta e 

recebimento de orientações sobre os procedimentos necessários, podendo o aluno ser 

convocado para exames especiais a serem realizados no estabelecimento, sob a supervisão do 

Núcleo Regional de Educação, e dentro das normas do Sistema Estadual de Ensino; 

§ 3.º A regularização da vida escolar, quando a irregularidade for por erro ou omissão do 

estabelecimento, não acarretará ônus financeiro para o aluno. 

 

CAPÍTULO XI 

DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

Art. 107. O Calendário Escolar geral será elaborado anualmente pelo estabelecimento, 

conforme normas emanadas pela SEED, e será enviado ao Núcleo Regional da Educação de 

Foz do Iguaçu, para análise e homologação, assim como também para cada nova oferta e 

específico para cada curso. 

 

Art. 108. O Calendário Escolar atenderá ao disposto na legislação vigente e às instruções da 

Secretaria de Estado da Educação, garantindo o mínimo de horas letivas previstas para cada 

curso.  

 

Art. 109. De acordo com o que prevê o Regimento Escolar da instituição, o Calendário 

Escolar será elaborado integralmente para cada oferta de cada curso, de modo a integralizar a 

respectiva carga horária prevista, e será submetido à aprovação do Núcleo Regional de 

Educação para sua homologação.  

 

 Art. 110. O Calendário Escolar é organizado por turma e por curso, contemplando reuniões 

pedagógicas, conselhos de classe, data de início e de término de módulo, dias letivos, feriados 

e recessos, podendo haver a oferta de atividades em período especial, durante o recesso 

escolar, com o objetivo de desenvolver programas de ensino tais como, formação continuada 

e atualização didática do pessoal docente, férias, entre outros. 

 

Art. 111.  Pode haver oferta de atividades em período especial, durante o recesso escolar, com 
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o objetivo de desenvolver programas de ensino tais como: capacitação e atualização didática 

do pessoal docente; 

 

Art. 112. Durante o período de recesso escolar os membros do Corpo Docente deverão 

cumprir o regime de trabalho a que se obrigam, cabendo à respectiva Coordenação de Curso 

assegurar os meios indispensáveis ao desempenho de suas tarefas. 

 

Art. 113. Sempre que houver alterações no Calendário Escolar, será dado conhecimento aos 

membros do Corpo Docente e aos alunos. 

 

Parágrafo único. As alterações referidas no caput do artigo, também deverão ser previamente 

aprovadas pela mantenedora e pelo NRE/Foz do Iguaçu. 

 

CAPÍTULO XII  

DOS REGISTROS E ARQUIVOS ESCOLARES  

 

Art. 114.  A escrituração e o arquivamento de documentos escolares têm como finalidade 

assegurar, em qualquer tempo, a verificação de: 

I - identificação de cada aluno; 

II - regularidade de seus estudos; 

III - autenticidade de sua vida escolar. 

 

Art. 115. Os atos escolares, para efeito de registro e arquivamento, são escriturados em livros 

e fichas padronizadas, observando-se os Regulamentos e disposições legais aplicáveis. 

 

Art. 116. Os livros de escrituração escolar conterão termos de abertura e encerramento, 

imprescindíveis à identificação e comprovação dos atos que se registrarem, datas e assinaturas 

que os autentiquem, assegurando, em qualquer tempo, a identidade do aluno, regularidade e 

autenticidade de sua vida escolar. 

 

Art. 117. O estabelecimento de ensino deverá dispor de documentos escolares para os 



   

         CENAP 
                        Centro de Educação Profissional 

                                            Rua Barão do Rio Branco - Nº  603- Centro-Fone: 045-3222 0384 
                           CEP: 85802-110- Foz do Iguaçu- Paraná 
 
 

53 
 

registros individuais de alunos, professores e outras ocorrências. 

 

Art. 118. São documentos de registro escolar: 

I - Requerimento de Matrícula; 

II - Ficha Individual; 

III - Histórico Escolar; 

IV - Relatório Final; 

V - Ficha de Registro de Nota e Frequência para a Organização Individual;  

VI - Livro Registro de Classe. 

 

 

CAPÍTULO XIII 

DA ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS ESCOLARES  

 

Art. 119. A eliminação consiste no ato de destruição por fragmentação de documentos 

escolares que não necessitam permanecer em arquivo escolar, com observância às normas de 

preservação ambiental e aos prazos dispostos na legislação em vigor. 

 

Art. 120. A Direção do estabelecimento de ensino, periodicamente, determinará a seleção dos 

documentos existentes nos arquivos escolares, sem relevância probatória, a fim de serem 

retirados e eliminados. 

Art. 121.  Podem ser eliminados os seguintes documentos escolares: 

I -  pertinentes ao estabelecimento de ensino: 

a)  livro Registro de Classe, após 5 (cinco) anos; 

b)  planejamentos didático-pedagógicos após 5 (cinco) anos; 

c)  calendários escolares, com as cargas horárias modulares; 

II -  referentes ao corpo discente: 

a)  instrumentos utilizados para avaliação, após 3 (três) anos. 

b) documentos inativos do aluno: Requerimento de Matrícula, após 1 (um) ano; Ficha 

Individual, após 5 (cinco) anos e Ficha Individual com requerimento de transferência, após 1 

(um) ano. 
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Art. 122.  Para a eliminação dos documentos escolares será lavrada Ata, na qual devem 

constar a natureza do documento, o nome do aluno, o ano letivo e demais informações que 

eventualmente possam auxiliar na identificação dos documentos destruídos. 

 

Parágrafo único.  A referida Ata, nos termos do caput deste artigo, deve ser assinada pelo 

Diretor Geral, pelo Secretário Escolar e demais funcionários presentes. 

 

 

CAPÍTULO XIV 

DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Art. 123.  A avaliação institucional ocorrerá através de mecanismos criados pelo 

estabelecimento de ensino e/ou por meio de instrumentos criados pela mantenedora do 

CENAP, ou ainda, por eventuais mecanismos externos propostos pela Secretaria de Estado da 

Educação, e aceitos pelo estabelecimento. 

 

Parágrafo único. A avaliação institucional ocorrerá a cada término de módulo e ao término 

de cada ano letivo, com intuito de subsidiar planos e ações da instituição para o módulo e ano 

letivo seguinte.   

 

Art. 124. A avaliação institucional é sistemática e contínua, realizada a cada término de 

módulo pelos alunos, inclusive no último módulo. 

 

Parágrafo único. Os dados obtidos tem a função de realimentar a instituição com novos 

projetos, novos cursos, reorganização dos cursos e estruturar os cursos já existentes.  

 

Art. 125. O CENAP é uma instituição de cunho educacional particular, que visa a qualidade 

na educação ofertada, a capacitação profissional e o reconhecimento na sociedade, e por essa 

razão lhe interessam os resultados das diversas avaliações feitas do estabelecimento, dos 

cursos e dos seus profissionais.  
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CAPÍTULO XV  

DOS ESPAÇOS PEDAGÓGICOS 

 

Art. 126. A Biblioteca Escolar é um espaço pedagógico com acervo bibliográfico à 

disposição de toda a comunidade escolar.  

 

§ 1.º  Na Biblioteca, além do acervo bibliográfico, também são encontrados fitas de vídeo, 

DVD, apostilas e revistas, todos com temas relacionados às disciplinas dos cursos técnicos 

ofertados pela instituição.  

§ 2.º  Na Biblioteca estão dispostos computadores com acesso à internet para consulta dos 

alunos e professores. 

 

Art. 127.  Os laboratórios de Radiologia, Enfermagem, Estética e Podologia  são espaços 

pedagógicos para uso dos professores e alunos com Regulamento próprio, aprovado pela 

mantenedora.  

. 

Art. 128. O Curso Técnico em Radiologia, Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, oferece o 

Laboratório de Radiologia com o objetivo de desenvolver a capacidade de articular 

conhecimentos teóricos e práticas laboratoriais, indispensáveis a uma inserção qualificada no 

mundo do trabalho. 

  

§ 1.º O laboratório citado no caput do artigo é constituído, essencialmente, por simuladores de 

radiologia, negatoscópios, armários para guarda de materiais e equipamentos do laboratório, 

mesas e cadeiras para acomodação dos alunos, estante de aço para guarda de pertences 

pessoais dos alunos, armários e um arquivos para uso diverso, cadeira de rodas, maca e escada 

portátil.  

§ 2.º Novos materiais e equipamentos poderão ser incorporados ao laboratório, de acordo com 

a Proposta Pedagógica e  os avanços tecnológicos nas áreas da radiologia. 

 

Art. 129. O Curso Técnico em Enfermagem Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, oferece o 
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Laboratório de Enfermagem com o objetivo de desenvolver a capacidade de articular 

conhecimentos teóricos e práticas laborais, indispensáveis para a inserção qualificada no 

mundo do trabalho. 

 

§ 1.º O laboratório citado no caput do artigo é constituído, essencialmente, por cadeira de 

rodas, macas, pinças, material para curativos, aparelho de verificação de pressão arterial, pia 

para lavagem das mãos, pinças diversas, materiais cirúrgicos, esqueleto, manequins, máquina 

seladora, autoclave a vapor,  balança antropométrica, cilindro para oxigenoterapia, mesa para 

refeição de paciente, camas, suporte para soro, mesa cirúrgica/ ginecológica, aparelho para 

hemoglicoteste, lençóis, hamper, compressor para secagem de materiais, móveis e utensílios 

hospitalares diversos.  

§ 2.º Novos materiais e equipamentos poderão ser incorporados ao laboratório, de acordo com 

a Proposta Pedagógica  e os avanços tecnológicos nas áreas da enfermagem e da saúde. 

 

Art. 130. O Curso Técnico em Estética e Podologia Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, 

oferece o Laboratório com o objetivo de desenvolver a capacidade de articular conhecimentos 

teóricos e práticas laboratoriais, indispensáveis para a inserção qualificada no mundo do 

trabalho. 

 

§ 1.º O laboratório citado no caput do artigo é constituído, essencialmente, por macas para 

massagem,  mesas de apoio de equipamentos com rodas, lupas, vaporizadores, maletas faciais, 

corrente russa, manta térmica, cadeira para terapia vibracional, colchonetes, aparelhos de som,  

quadros explicativos/demonstrativos de anatomia, curetas,  pincéis, potes, espátulas, lixeiras, 

esterilizador elétrico, lençóis, faixas e gazes.  

§ 2.º Novos materiais e equipamentos poderão ser incorporados ao laboratório, de acordo com 

a Proposta Pedagógica  e os avanços tecnológicos nas áreas da estética e da saúde. 
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CAPÍTULO XVI 

DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO  

 

Art. 131. O CENAP se empenhará para a oferta anual e de forma gratuita, atividades para 

formação continuada dos professores, através de Workshop, seminários , cursos online entre 

outros, com carga horária e temas diversos, de acordo com as necessidades apresentadas pelos 

docentes.  

 

Parágrafo único. O CENAP poderá fornecer um certificado de participação, onde conste o 

período de realização, carga horária, frequência, aproveitamento e conteúdos ministrados. 

 

Art. 132.  Além dos cursos ofertados pela instituição de ensino aos docentes, os próprios 

professores devem buscar seu aprimoramento profissional docente durante o ano letivo, 

através de cursos de especialização ou da participação em eventos.  

  

CAPÍTULO XVII  

DO CANCELAMENTO DA MATRÍCULA 

 

Art. 133. O cancelamento da Matrícula encerra de forma irreversível o vínculo do aluno com 

este estabelecimento de ensino.  

Parágrafo único.  O aluno poderá solicitar o cancelamento de Matrícula em qualquer época 

do Curso, sendo que o deferimento estará condicionado à inexistência de irregularidade 

administrativa/ou financeira.  

 

Art. 134. A matricula pode ser cancelada em qualquer época, por iniciativa do 

Estabelecimento ou do responsável pelo aluno, quando menor de idade, resguardando os 

direitos das partes, inclusive quanto à transferência. 

§ 1.º Em qualquer caso de cancelamento, o aluno está sujeito ao pagamento das parcelas de sua 

obrigação, referentes ao módulo ou etapa do curso, em consonância com a legislação 

aplicável, contrato de matricula ou rematricula a este Regimento. 

§ 1.º No caso de desistência de matricula, não são devolvidas as parcelas pagas, considerada a 
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primeira como arras, sinal e principio de pagamento, conforme Código civil Brasileiro. 

 

CAPÍTULO XVIII 

 DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

 

Art. 135. O trancamento de matrícula é uma interrupção temporária de estudos, requerido 

pelo aluno, sem que este perca o vínculo com o estabelecimento de e ensino. 

 

Art. 136. O trancamento de matrícula poderá ser feito pelo prazo de 02 (dois) anos, tendo o 

aluno o direito de reabri-la para dar prosseguimento aos estudos, a qualquer momento, durante 

este prazo e desde que o estabelecimento tenha matrícula e vaga em aberto para o módulo, 

para o qual o aluno pretenda retornar aos seus estudos. 

§ 1.º  O trancamento de matrícula somente poderá ser requerido pelo aluno, após cursar pelo 

menos um módulo. 

§ 2.º  Todo aluno que  trancar sua matrícula, ao reativá-la, somente terá direito de prosseguir 

seus estudos em outro módulo se não  tiver sido reprovado em mais de três disciplinas, nos 

termos deste Regimento. 

 

CAPITULO XIX 

DOS CERTIFICADOS E DIPLOMAS 

 

Art. 137. Cabe à CENAP expedir históricos escolares, declarações de  conclusão de etapas e 

modalidade, série, ano, certificados de conclusão com especificações cabíveis, observando a 

legislação em vigor. 

 

Art. 138. Ao término do curso de Ensino Médio será emitido certificado de conclusão de 

curso. 

 

Art. 139. Na Educação Profissional Técnica de Nível Médio contempla o Diploma com as 

habilitações profissional de técnico de nível médio após a conclusão de todos os módulos. 
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Art. 140.  O Diploma de habilitação profissional técnica de nível médio somente será 

expedido mediante apresentação do Certificado de conclusão do Ensino Médio  e conclusão 

do Curso. 

 

Art. 141. Os Diplomas e os Certificados serão acompanhados de histórico escolar expedidos 

pelo CENAP. 

 

Art. 142. Os Diplomas expedidos pelo CENAP, somente terão validades quando: 

I – Publicados em diário oficial do estado. 

II – Assinados pela secretária Escolar, Diretor da Escola. 

III – Os Diplomas só serão expedidos após o cumprimento das exigências de documentação 

pendentes. 

 

TÍTULO IV 

DIREITOS E DEVERES DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 

CAPÍTULO I 

DOS DIREITOS, DEVERES,  PROIBIÇÕES  E SANÇÕES  DOS DOCENTES, 

EQUIPE 

PEDAGÓGICA E DIREÇÃO  

 

SEÇÃO  I 

DOS DIREITOS 

 

Art. 143. Aos Docentes, Equipe Pedagógica Equipe de Apoio Administrativo e Direção, são 

garantidos os seguintes direitos: 

I - ser respeitado na condição de profissional atuante na área da educação e no desempenho de 

suas funções; 

II - participar da elaboração e implementação do Projeto Político-Pedagógico da escola, 

Regimento Escolar e Regulamentos Internos; 

III - participar de grupos de estudos, encontros, cursos, seminários e outros eventos, ofertados 
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pelo estabelecimento de ensino, ou pela SEED, tendo em vista o seu constante 

aperfeiçoamento profissional; 

IV - propor aos diversos setores do estabelecimento de ensino ações que viabilizem um 

melhor funcionamento das atividades; 

V - requisitar ao setor competente o material necessário à sua atividade, dentro das 

possibilidades do estabelecimento de ensino; 

VI - propor ações que objetivem o aprimoramento dos procedimentos de ensino, da avaliação 

do processo pedagógico, da administração, da disciplina e das relações de trabalho no 

estabelecimento de ensino; 

VII - utilizar-se das dependências e dos recursos materiais da escola para o desenvolvimento 

de suas atividades; 

VIII -  participar da definição da Proposta Pedagógica Curricular da escola e sua Matriz 

Curricular, conforme normas do Sistema Estadual de Ensino e da mantenedora; 

IX - ter assegurado, pelo mantenedor, o processo de formação continuada; 

X - ter acesso às orientações e normas emanadas da mantenedora e da SEED; 

XI - participar da Avaliação Institucional. 

XII - tomar conhecimento das disposições do Regimento Escolar e do(s) Regulamento(s) 

Interno(s) do estabelecimento de ensino; 

XIII - ter assegurado gozo de férias previstas em lei. 

 

SEÇÃO II 

DOS DEVERES 

 

Art. 144. Aos Docentes, Equipe Pedagógica Equipe de Apoio Administrativo e Direção 

Geral, além das atribuições previstas na legislação pertinente e neste Regimento Escolar, 

compete: 

I - possibilitar que o estabelecimento de ensino cumpra a sua função, no âmbito de sua 

competência; 

II - desempenhar sua função de modo a assegurar o princípio constitucional de igualdade de 

condições para o acesso e a permanência do aluno no estabelecimento de ensino; 

III - elaborar exercícios domiciliares aos alunos impossibilitados de frequentar a escola, em 

atendimento ao disposto na legislação e neste Regimento Escolar; 
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IV- manter e promover relações cooperativas no âmbito escolar; 

V - cumprir as diretrizes definidas no Projeto Político-Pedagógico do estabelecimento de 

ensino, no que lhe couber; 

VI -  manter o ambiente favorável ao desenvolvimento do processo pedagógico; 

VII - comunicar o Coordenador Administrativo e Orientação Pedagógica quanto à problemas 

na frequência dos alunos, para tomada das ações cabíveis; 

VIII - dar atendimento ao aluno independentemente de suas condições de aprendizagem; 

IX - organizar e garantir a reflexão sobre o processo pedagógico na escola; 

X - manter os alunos informados sobre o Sistema de Avaliação da Escola, no que diz respeito 

à sua área de atuação; 

XI - comunicar os alunos sobre a frequência e o desempenho escolar obtidos no decorrer do 

módulo. 

XII - receber e analisar o pedido de revisão de notas dos alunos no prazo estabelecido no 

Sistema de Avaliação; 

XIII - cumprir e fazer cumprir os horários e calendário escolar; 

XIV - ser assíduo, comparecendo pontualmente ao estabelecimento de ensino nas horas 

efetivas de trabalho e, quando convocado, para outras atividades programadas e decididas 

pelo coletivo da escola; 

XV - comunicar, com antecedência, eventuais atrasos e faltas; 

XVI - zelar pela conservação e preservação das instalações escolares; 

XVII - cumprir as disposições do Regimento Escolar. 

 

 

SEÇÃO III 

 

DAS PROIBIÇÕES 

 

Art. 145. Ao Docente, a Equipe Pedagógica e a Direção Geral é vedado: 

I - tomar decisões individuais que venham a prejudicar o processo pedagógico; 

II - ministrar, sob qualquer pretexto, aulas particulares e atendimento especializado 

remunerado ou não a alunos do estabelecimento de ensino; 

III - discriminar, usar de violência simbólica, agredir fisicamente e/ou verbalmente qualquer 
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membro da comunidade escolar; 

IV - expor colegas de trabalho, alunos ou qualquer membro da comunidade a situações 

constrangedoras; 

V - retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualquer documento ou 

material pertencente ao estabelecimento de ensino; 

VI - ocupar-se com atividades alheias à sua função, durante o período de trabalho; 

VII - receber pessoas estranhas no estabelecimento de ensino, durante o período de trabalho, 

sem a prévia autorização do órgão competente; 

VIII - ausentar-se da escola, sem prévia autorização do órgão competente; 

IX - transferir para outras pessoas o desempenho do encargo que lhe foi confiado; 

X - utilizar-se em sala de aula de aparelhos celulares, recebendo ou fazendo chamadas 

telefônicas; 

XI - divulgar, por qualquer meio de publicidade, assuntos que envolvam direta ou 

indiretamente o nome da escola, sem prévia autorização da direção; 

XII - promover excursões, jogos, coletas, lista de pedidos, vendas ou campanhas de qualquer 

natureza, envolvendo o nome da escola, sem a prévia autorização da direção; 

XIII - comparecer à escola embriagado ou com indicativos de ingestão e/ou uso de 

substâncias químicas tóxicas; 

XIV – fumar nas dependências da instituições de ensino. 

 

SEÇÃO  IV  

 

DAS SANÇÕES  

 

Art. 146. Os fatos ocorridos em desacordo com o disposto no Regimento Escolar, serão 

apurados pela Direção Geral do estabelecimento ou por quem por ela for indicado, ouvindo-se 

os envolvidos e registrando-se em Ata, com as respectivas assinaturas, recolhendo-se os 

devidos comprovantes, se houver. 

 

Parágrafo único. Aos membros da comunidade escolar envolvidos em alguma irregularidade, 

e antes da aplicação das sanções previstas neste Regimento e na Legislação do Trabalho – 

CLT, será permitida ampla defesa. 
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Art. 147. Ao Docente, aos membros da Equipe Pedagógica e da Coordenador Administrativo 

que deixar de cumprir ou transgredir de alguma forma as disposições contidas neste 

Regimento Escolar, ficará sujeito às seguintes sanções: 

I - orientação através de advertência verbal; 

II – advertência por escrito; 

III – demissão; 

IV – demissão por justa causa.  

 

§ 1.º  As sanções previstas nos incisos de I a IV deste artigo, serão aplicadas pelo Diretor 

Geral ou pelo Diretor Administrativo, conforme o caso, levando em consideração também as 

normas da legislação do trabalho prevista na CLT. 

§ 2.º Em caso de infringência às normas deste Regimento por parte da Direção Geral e do 

Diretor Administrativo, conforme o caso, ser-lhes-ão aplicadas as penalidades previstas nas 

normas do Sistema Estadual de Ensino e do Código Penal. 

 

CAPÍTULO II 

DOS DIREITOS, DEVERES, PROIBIÇÕES E SANÇÕES  DA EQUIPE DE APOIO 

ADMINISTRATIVO 

 

SEÇÃO  I 

DOS DIREITOS 

 

Art. 148. A Equipe de Apoio Administrativo, além dos direitos que lhes são assegurados em 

lei, têm, ainda, as seguintes prerrogativas: 

I - ser respeitado na condição de profissional atuante na área da educação e no  desempenho 

de suas funções; 

II - utilizar-se das dependências, das instalações e dos recursos materiais do estabelecimento, 

necessários ao exercício de suas funções; 

III - participar da elaboração e implementação do Projeto Político-Pedagógico da escola; 

IV - colaborar na implementação da Proposta Pedagógica Curricular definida no Projeto 

Político-Pedagógico da escola; 
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V - requisitar o material necessário à sua atividade, dentro das possibilidades do 

estabelecimento de ensino; 

VI - sugerir aos diversos setores de serviços do estabelecimento de ensino ações que 

viabilizem um melhor funcionamento de suas atividades; 

VII - tomar conhecimento das disposições do Regimento Escolar e do(s) Regulamento(s) 

Interno(s) do estabelecimento de ensino. 

 

SEÇÃO II 

 

DOS DEVERES 

 

Art. 149. A Equipe de Apoio Administrativo, além das outras atribuições legais, compete: 

I - cumprir e fazer cumprir os horários e o Calendário Escolar; 

II - ser assíduo, comunicando com antecedência, sempre que possível, os atrasos e faltas 

eventuais; 

III - contribuir, no âmbito de sua competência, para que o estabelecimento de ensino cumpra 

seus objetivos e finalidades; 

IV - desempenhar sua função de modo a assegurar o princípio constitucional de igualdade de 

condições para o acesso e a permanência do aluno no estabelecimento de ensino; 

V - manter e promover relações cooperativas no ambiente escolar; 

VI - manter e fazer manter o respeito e ambiente favorável ao desenvolvimento do processo 

de trabalho escolar; 

VII - colaborar na realização dos eventos que o estabelecimento de ensino proporcionar, para 

os quais for convocado; 

VIII - comparecer às reuniões de Instrutores e Conselho de Classe;  

IX - zelar pela manutenção e conservação das instalações escolares; 

X - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

XI - cumprir as atribuições inerentes ao seu cargo; 

XII - tomar conhecimento das disposições contidas no Regimento Escolar; 

XIII - cumprir e fazer cumprir as disposições do Regimento Escolar, no seu âmbito de ação. 
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SEÇÃO III 

 

DAS PROIBIÇÕES 

 

Art. 150. A Equipe de Apoio Administrativo é vedado: 

I - tomar decisões individuais que venham a prejudicar o processo pedagógico e o andamento 

geral do estabelecimento; 

II - retirar e utilizar qualquer documento ou material pertencente ao estabelecimento de 

ensino, sem a devida permissão da Direção. 

III - discriminar, usar de violência simbólica, agredir fisicamente e/ou verbalmente qualquer 

membro da comunidade escolar; 

VI - ocupar-se, durante o período de trabalho, de atividades estranhas às suas funções. 

 V - ausentar-se do estabelecimento de ensino no seu horário de trabalho sem a prévia 

autorização da Direção Geral ou da Coordenador Administrativo ou de seus imediatos 

substitutos; 

VI - expor alunos, colegas de trabalho ou qualquer pessoa da comunidade a situações 

constrangedoras; 

VI - receber pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento de ensino durante o 

período de trabalho, sem prévia autorização da Direção Geral ou da Coordenador 

Administrativo; 

VII - transferir a outra pessoa o desempenho do encargo que lhe foi confiado; 

VIII - divulgar assuntos que envolvam direta ou indiretamente o nome do estabelecimento, 

por qualquer meio de publicidade, sem prévia autorização da Direção e/ou Coordenador 

Administrativo; 

IX - promover excursões, jogos, coletas, lista de pedidos, vendas ou campanhas de qualquer 

natureza, que envolvam o nome da escola, sem a prévia autorização da Direção; 

X - comparecer ao trabalho e aos eventos da escola embriagado ou com sintomas de ingestão 

e/ou uso de substâncias químicas tóxicas; 

XI - fumar nas dependências do estabelecimento de ensino. 

 

Art. 151. Os fatos ocorridos em desacordo com o disposto no Regimento Escolar serão 

apurados, ouvindo-se os envolvidos e registrando-se em Ata, com as respectivas assinaturas, e 
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será feito o encaminhamento nos termos do Regimento Escolar e do previsto na CLT. 

 

 

SEÇÃO  IV 

 

DAS SANÇÕES  

 

Art. 152.  Os fatos ocorridos em desacordo com o disposto no Regimento Escolar, serão 

apurados pela Direção Geral do estabelecimento ou por quem por ela for indicado, ouvindo-se 

os envolvidos e registrando-se em Ata, com as respectivas assinaturas, recolhendo-se os 

devidos comprovantes, se houver. 

 

Parágrafo único. Aos membros da Equipe de Apoio Administrativo, envolvidos em alguma 

irregularidade, e antes da aplicação das sanções previstas neste Regimento e na legislação do 

trabalho – CLT,  ser-lhes-á permitida ampla defesa. 

 

Art. 153. Aos membros da Equipe de Apoio Administrativo que deixar de cumprir ou 

transgredir de alguma forma as disposições contidas neste Regimento Escolar, ficará sujeito 

às seguintes sanções: 

I - orientação, através de advertência verbal; 

II – advertência por escrito; 

III - suspensão do trabalho por 03 (três) dias consecutivos; 

IV – demissão sem justa causa; 

V – demissão por justa causa.  

 

Parágrafo único.  As sanções previstas nos incisos de I a V deste artigo, serão aplicadas pelo 

Diretor Geral ou pela Coordenador Administrativo, levando também em consideração a 

legislação do trabalho prevista na CLT. 
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CAPÍTULO III 

DOS DIREITOS, DEVERES, PROIBIÇÕES E AÇÕES DISCIPLINARES DOS 

ALUNOS 

 

SEÇÃO I 

DOS DIREITOS 

 

Art. 154. Constituem-se direitos dos alunos, com observância dos dispositivos 

Constitucionais da Lei Federal nº. 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, do 

previsto na Lei Federal nº. 9.394/96 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional, do Decreto-

Lei n.º 1.044/69, da Lei Federal nº. 6.202/75, e do disposto neste Regimento: 

I - tomar conhecimento das disposições do Regimento Escolar e do(s) Regulamento(s) 

Interno(s) do estabelecimento de ensino, no ato da matrícula; 

II - ter assegurado que o estabelecimento de ensino cumpra a sua função de efetivar o 

processo de ensino e aprendizagem; 

III - ter assegurado o princípio constitucional de igualdade de condições para o acesso e 

permanência no estabelecimento de ensino; 

IV - ser respeitado, sem qualquer forma de discriminação; 

V - solicitar orientação dos diversos setores do estabelecimento de ensino; 

VI - utilizar os serviços, as dependências escolares e os recursos materiais da escola, de 

acordo com as normas estabelecidas no Regulamento Interno; 

VII - participar das aulas e das demais atividades escolares; 

VIII -  ter ensino de qualidade ministrado por profissionais habilitados para o exercício de 

suas funções e atualizados em suas áreas de conhecimento; 

IX - ter acesso a todos os conteúdos previstos na Proposta Pedagógica Curricular do 

estabelecimento de ensino; 

X - participar de forma representativa na construção, acompanhamento e avaliação do Projeto 

Político-Pedagógico do estabelecimento; 

XI - ser informado sobre o Sistema de Avaliação do estabelecimento de ensino; 

XII - tomar conhecimento do seu aproveitamento escolar e de sua frequência, no decorrer do 

processo de ensino e aprendizagem; 
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XIII - ter assegurado o direito à recuperação de estudos, ao término de cada módulo conforme 

previsto neste regimento.  

XIV - contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, 

Equipe Pedagógica, Direção Escolar e Conselho Escolar; 

XV - requerer transferência ou cancelamento de matrícula por si, quando maior, ou através 

dos pais ou responsáveis, quando menor; 

XVI - ter reposição das aulas quando da ausência do professor responsável pela disciplina; 

XVII - solicitar os procedimentos didático-pedagógicos previstos na legislação vigente e 

normatizados pelo Sistema Estadual de Ensino; 

XVIII - sugerir, aos diversos setores de serviços do estabelecimento de ensino, ações que 

viabilizem melhor funcionamento das atividades; 

XIX - participar de associações e/ou organizar agremiações afins; 

XX - realizar as atividades avaliativas, em caso de falta às aulas, mediante Justificativa e/ou 

atestado médico; 

XXI – ser informado, no inicio do módulo e término do módulo, dos objetivos e das 

competências dos critérios da avaliação de cada disciplina; 

 XXII - receber regime de exercícios domiciliares, com acompanhamento da escola, sempre 

que compatível com seu estado de saúde e mediante laudo médico, como forma de 

compensação da ausência às aulas, quando impossibilitado de frequentar a escola por motivo 

de enfermidade, gestação ou outros previstos em lei.  

 

 

SEÇÃO   II 

DOS DEVERES 

 

Art. 155. São deveres dos alunos: 

I - manter e promover relações de cooperação no ambiente escolar; 

II - realizar as tarefas escolares definidas pelos docentes; 

III - atender às determinações dos diversos setores do estabelecimento de ensino, nos 

respectivos âmbitos de competência; 

IV- cumprir os horários de aulas, estágios, práticas e provas, e participar de todas as 
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atividades curriculares programadas e desenvolvidas pelo estabelecimento de ensino; 

V - cooperar na manutenção da higiene e na conservação das instalações escolares; 

VI - compensar os prejuízos que vier a causar ao patrimônio da escola, quando comprovada a 

sua autoria; 

VII - cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de ensino; 

VIII - providenciar e dispor, sempre que possível, do material solicitado e necessário ao 

desenvolvimento das atividades escolares; 

IX - tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e colegas; 

X - comparecer pontualmente a aulas e demais atividades escolares; 

XI -  manter-se em sala durante o período das aulas; 

XII - apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas; 

XIII - comunicar qualquer irregularidade de que tiver conhecimento ao setor competente; 

XIV - apresentar atestado médico e/ou justificativa em caso de falta às aulas; 

XV - responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos tomados por empréstimo à 

biblioteca escolar; 

XVI - observar os critérios estabelecidos na organização do horário semanal,  deslocando-se 

para as atividades e locais determinados, dentro do prazo estabelecido para o seu 

deslocamento; 

XVII - respeitar o professor em sala de aula, observando as normas e critérios estabelecidos; 

XVIII - cumprir as disposições do Regimento Escolar no que lhe couber; 

XIX – trajar-se adequadamente em qualquer dependência da  instituição de ensino; 

XX - comunicar e protocolar sua impossibilidade de comparecer ao estabelecimento e às 

aulas, para ter direito ao regime de exercícios domiciliares; 

XXI – renovar matricula nos períodos previstos em calendários escolar conforme estabelecido 

ao término de cada módulo. 

XXII - requerer e protocolar junto à Secretaria Escolar, dentro de 24 horas, após a realização 

da prova, e dentro das normas administrativas do estabelecimento, o pedido para avaliação em 

data especial, para aluno que eventualmente perder alguma prova, e acompanhando o Edital 

com a data do novo agendamento; 

XXIII- utilizar os horários vagos no calendário escolar para reforço nos estudo na biblioteca, 

sala de aula e elaboração de trabalhos, etc. 
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XXIV– manter em dia suas obrigações financeiras para com a escola. 

XXV- Para a realização das aulas práticas de laboratórios e estágios compete ao aluno, o uso 

do uniforme (calça, camisa, camiseta, blusa, sapato com solado baixo antiderrapante branco e 

guarda-pó), do CENAP. 

 

 

 

SEÇÃO    III 

 

DAS PROIBIÇÕES 

 

Art. 156. Ao aluno é vedado: 

I - tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico e o andamento das 

atividades escolares; 

II - ocupar-se, durante o período de aula, de atividades contrárias ao processo pedagógico; 

III - retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualquer  documento ou 

material pertencente ao estabelecimento de ensino; 

IV - trazer para o estabelecimento de ensino material de natureza estranha ao estudo, tais 

como equipamentos de informática, vídeo, som, entre outros;  

V - ausentar-se do estabelecimento de ensino sem prévia autorização do órgão competente; 

VI -  receber, durante o período de aula, sem a prévia autorização do órgão competente, 

pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento de ensino; 

VII - discriminar, usar de violência simbólica, agredir fisicamente e/ou verbalmente colegas, 

professores e demais funcionários do estabelecimento de ensino; 

VIII - expor colegas, funcionários, professores ou qualquer pessoa da comunidade a situações 

constrangedoras; 

IX - entrar e sair da sala durante a aula, sem a prévia autorização do respectivo professor; 

X - consumir, manusear ou comercializar qualquer tipo de drogas nas dependências do 

estabelecimento de ensino; 

XI - fumar nas dependências do estabelecimento de ensino, conforme legislação em vigor; 

XII- comer, beber, tomar chimarrão ou qualquer outro tipo de bebidas ou alimentos dentro das 

salas de aula; 

XIII - comparecer às aulas embriagado ou com sintomas de ingestão e/ou uso de substâncias 
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químicas tóxicas; 

XIV - utilizar-se de aparelhos eletrônicos, na sala de aula, que não estejam vinculados ao 

processo ensino e aprendizagem; 

XV - trazer acompanhante às aulas, tanto pessoas (adultos ou crianças) ou animais; 

XVI - vir trajado com roupas inadequadas para o estabelecimento escolar e para as aulas, 

práticas e estágios, tais como, mini-saia, mini-blusa, mini-short, roupas decotadas em excesso 

ou transparentes; 

XVII - danificar os bens patrimoniais do estabelecimento de ensino; 

XVIII - difamar o estabelecimento de ensino, dirigentes, professores, funcionários e colegas. 

XX – Uso de celulares durante as aulas; 

XXI – portar armas brancas ou de fogo e/ou instrumentos que possam colocar me risco a 

segurança das pessoas;  

XXII – portar material que represente perigo para sua integridade moral e/ou física ou de 

outrem;  

XXIII – divulgar, por meio de publicidade, ações que envolvam direta ou indiretamente o 

nome da escola, sem prévia autorização da direção; 

XXIV – promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista de pedidos, vendas ou campanhas de 

qualquer natureza, no ambiente escolar, sem a prévia autorização da direção.  

 

SEÇÃO IV 

DAS AÇÕES DISCIPLINARES 

 

Art. 157. O aluno que deixar de cumprir ou transgredir de alguma forma as disposições 

contidas no Regimento Escolar ficará sujeito às seguintes ações disciplinares.  

 

I – Advertência verbal; 

II – Advertência por escrito, com notificação e ciência aos pais ou responsáveis, quando 

couber; 

III -  Encaminhamento à coordenação de cursos ou Direção; 

 

Art. 158. Todas as ações disciplinares previstas no Regimento Escolar serão devidamente 
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registradas em Ata e apresentadas aos responsáveis e demais setores envolvidos do 

estabelecimento, para ciência das ações tomadas. 

 

TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

 

Art. 159.  O Centro de Educação Profissional – CENAP, só permitirá as respectivas 

formaturas dos cursos, após a total conclusão dos estudos de cada curso. 

 

§ 1.º O estabelecimento cederá os espaços para a realização dos atos de formatura, fará o 

agendamento de data e expedirá os respectivos documentos de conclusão do curso, nos termos 

da legislação e do Regimento. 

 

§ 2.º É de responsabilidade dos alunos formandos arcar com os eventuais custos, isentando 

totalmente de qualquer ônus o estabelecimento de ensino. 

 

Art. 160. A comunidade escolar deverá acatar e respeitar o disposto no Regimento Escolar, 

proposto pela Direção Escolar e pela mantenedora, e aprovado pelo Núcleo Regional de 

Educação. 

 

Art. 161. O Regimento Escolar pode ser modificado: 

I - sempre que o aperfeiçoamento do processo educativo assim o exigir, quando da alteração 

da legislação educacional em vigor, sendo as suas modificações orientadas pela Secretaria de 

Estado da Educação, através do Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu, e da 

mantenedora; 

II - por Adendo de Alteração e/ou de Acréscimo, devendo ser submetido à apreciação da 

Direção Escolar e da Mantenedora, e com análise e aprovação pelo Núcleo Regional de 

Educação de Foz do Iguaçu. 

 

Art. 162. Todos os profissionais em exercício no estabelecimento de ensino e, os alunos 
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regularmente matriculados, devem tomar conhecimento do disposto no Regimento Escolar, 

respectivamente, e  preferencialmente no ato da contratação, e ou da matrícula inicial de cada 

curso. 

 

Art. 163.  Os casos omissos no Regimento Escolar serão analisados pela Equipe Pedagógica, 

pela Direção Geral e pela Mantenedora, se necessário, e suas alterações serão encaminhadas 

para apreciação e aprovação do NRE/Foz do Iguaçu. 

 

Art. 164. O Regimento Escolar entrará em vigor no início do período letivo subsequente ao 

seu protocolo de entrada no NRE/Foz do Iguaçu, e após sua respectiva homologação. 

 

 

 

Foz do Iguaçu, 23 de  agosto de 2013. 

 

 

 

Adilson Antonio Scopel 

Diretor Geral do CENAP e  

Representante legal da mantenedora 

 


