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TÍTULO I
DA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA E FINALIDADES
Seção I
Da Entidade Mantenedora
Art. 1º O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI),
criado pelo Decreto-Lei nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942, é uma
entidade jurídica de direito privado, de caráter educacional, nos
temos da lei civil, com sede e foro jurídico na capital da república,
cabendo a sua organização e direção à Confederação Nacional
da Indústria (CNI), conforme dispõem o artigo 2º do Decreto-Lei
Federal nº 9.576, de 12 de agosto de 1946 e o artigo 3º de seu regimento aprovado pelo Decreto Federal nº. 494, de 10 de janeiro
de 1962 e atualizado pelo Decreto nº 6.635, de 5 de novembro de
2008.
Parágrafo único. Nos termos do regimento referido no caput deste artigo e no seu artigo 14, o SENAI, para a realização das suas
finalidades, está estruturado em órgãos normativos e de administração, de âmbito nacional e regional.
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Art. 2º. O Departamento Regional do Estado do Ceará (SENAI/
DR-CE), inscrito no CNPJ nº 03.768.202/0001-76, situado à Avenida Barão de Studart, 1980 - 1º andar – Aldeota, é o órgão central responsável pela administração, coordenação e assessoramento às Unidades Escolares do SENAI, através da: Gerência
de Recursos Humanos (GRH); Gerência de Engenharia, Contratos e Logística (GECL); Gerência de Licitações e Compras
(GLC); Gerência de Contabilidade, Orçamento e Patrimônio
(GCOP); Gerência de Tesouraria e Arrecadação (GTA); Unidade
de Gestão, Planejamento e Marketing (UNIGEPLAM) e Unidade
de Educação (UNED).
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Seção II
Das Unidades Escolares
Art. 3º. As unidades escolares do SENAI, Centro de Formação
Profissional (CFP), Centro de Treinamento (CT) e Centro de Educação Tecnológica (CET), são responsáveis pelo desenvolvimento da educação profissional e dos serviços técnicos e tecnológicos, atendendo à indústria e à comunidade. As unidades se
nortearão pela legislação vigente e por este Regimento.
Art. 4º. Constituem as Unidades Escolares do SENAI:
Centro de Formação Profissional Antônio Urbano de
Almeida (CFP AUA)
CNPJ : 03.768.202/0002-57
Avenida Padre Ibiapina, 1280 – Jacarecanga
CEP: 60010-690 - Fortaleza-CE
Tel.: (85) 3421.5300 – Fax: (85) 3421.5314
E-mail: senai-aua@sfiec.org.br

II
		
		
		
		
		

Centro de Formação Profissional Ana Amélia Bezerra de
Menezes e Souza (CFP AABMS)
CNPJ : 03.768.202/0004-19
Avenida João Pessoa, 6754 – Parangaba
CEP: 60425-682 - Fortaleza-CE
Tel.: (85) 3421.6133 – Fax: (85) 3421.6130
E-mail: senai-ce-pa@sfiec.org.br

III Centro de Formação Profissional Waldyr Diogo de
Siqueira  (CFP WDS)
		 CNPJ : 03.768.202/0006-80
		 Avenida Francisco Sá, 7221 – Barra do Ceará
		 CEP: 60310-003 - Fortaleza-CE
		 Tel.: (85) 3421.5500 – Fax: (85) 3421.5526
E-mail: senai-wds@sfiec.org.br
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IV
		
		
		
		
		

Centro de Educação e Tecnologia Alexandre Figueira 		
Rodrigues (CET AFR)
CNPJ: 03.768.202/0007-61
Avenida do Contorno, 1395 – Distrito Industrial
CEP: 61939-160 – Maracanaú - CE
Tel.: (85) 3421.5000 – Fax: (85) 3421.5006
E-mail: senai-ce-cetafr@sfiec.org.br

V Centro Regional de Treinamento em Moagem e 		
Panificação  (CERTREM)
		 CNPJ : 03.768.202/0003-38
		 Rua Benedito Macêdo, 77 – Cais do Porto
		 CEP. 60182-415 - Fortaleza-CE
		 Tel.: (85) 3421.5100 – Fax: (85) 3421.5101
E-mail: senai-ce-certrem@sfiec.org.br

Seção III
Da Missão Institucional
Art. 5º. O Departamento Regional do SENAI Ceará tem como
missão organizacional: “Promover a educação profissional e
tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da indústria
cearense”.

REGIMENTO - UNIDADES ESCOLARES DO SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARÁ
(SENAI/DR-CE)

VI Centro de Formação Profissional Wanderillo de Castro
Câmara  (CFP WCC)
		 CNPJ : 03.768.202/0009-23
		 Avenida Leão Sampaio, 839 – Triângulo
		 CEP: 63040-000 - Juazeiro do Norte-CE
		 Tel.: (88) 3571.2185 – Fax: (88) 3571.1616
E-mail: senai-ce-wcc@sfiec.org.br
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Seção IV
Dos Princípios e Fins
Art. 6º. As unidades escolares do SENAI, doravante denominadas apenas de unidade escolar, neste Regimento, têm por objetivo geral proporcionar o desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.
Parágrafo único. A formação referida neste artigo convergirá
para os fins mais amplos da educação, estabelecidos no artigo 1º
da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e no Decreto
nº 5.154, de 23 de julho de 2004.
Art. 7º.  A unidade escolar, ao promover a educação profissional e
tecnológica vinculada ao mundo do trabalho e à prática social,
terá como base os seguintes princípios:
I Igualdade de condições para o acesso e permanência
		 do aluno no processo de formação;
II Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 		
		 cultura, o pensamento, a arte e o saber;
IV Respeito e tolerância às etnias e diferenças culturais;
V Garantia de padrão de qualidade;
VI Valorização da experiência extra-escolar;
VII Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 		
		 práticas sociais;
VIII Valorização do profissional da educação;
IX Promoção de uma educação contextualizada;
X Desenvolvimento do educando, seu preparo para o 		
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
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III Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
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TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVO-PEDAGÓGICA
Seção I
Da Direção
Subseção I
Da Gerência da Unidade Escolar
Art. 8º. A gerência da unidade escolar é desenvolvida por um colaborador designado pelo diretor regional, de acordo com a alínea “g” do Artigo 41 do Regimento do SENAI, aprovado pelo Decreto nº 494, de 10 de janeiro de 1962, que será responsável pelo
gerenciamento das atividades de planejamento, concepção, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e
execução de programas e projetos, relativos à administração da
unidade escolar, visando ao cumprimento dos objetivos organizacionais para o atendimento das demandas das indústrias.
Parágrafo único. A definição das estruturas técnica e administrativa da unidade escolar dependerá de suas necessidades, especificidades, peculiaridades e grau de complexidade, seguindo as
diretrizes do Departamento Regional.

Subseção II
Da Coordenação de Educação Profissional
e Tecnológica (EPT)
Art. 10. A Coordenação de EPT na unidade escolar será exercida
por colaborador devidamente habilitado, atendendo ao perfil estabelecido no Plano de Cargos e Salários do Sistema FIEC
(SFIEC).
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Art. 9º. Além das atividades discriminadas no artigo anterior, outras poderão ser conferidas ao gerente, de acordo com as necessidades internas da unidade escolar e da direção regional.
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Seção II
Das Instituições Auxiliares
Art. 11. A unidade escolar, para fins de aprimoramento do processo educacional, de assistência ao aluno e de integração unidade
escolar – empresa – família – comunidade, contará com as seguintes instituições auxiliares:
I Conselho de Classe;
II Comitê Consultivo;
III Comitês Técnicos Setoriais;
IV Comitê da Qualidade – ISO 9001
Subseção I
Do Conselho de Classe
Art. 12. Cada unidade escolar organizará o seu Conselho de
Classe, conforme descrito neste regimento, na forma de colegiado, onde estarão representantes da equipe escolar da unidade e
dos demais agentes do processo educativo.
Art. 13.   O Conselho de Classe será constituído por:
II Analista educacional;
III Docentes da turma.
Art. 14. O Conselho de Classe tem por finalidade participar dos
processos decisórios da unidade escolar quanto às questões       
ligadas diretamente com o processo de ensino e aprendizagem,
considerando:
I Nível de interesse e participação dos alunos nas atividades
		 escolares;
II Aproveitamento escolar global – frequência e rendimento
		 escolar;
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I Gerente ou seu representante;
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III Aproveitamento por componente curricular ou disciplina;
IV Desempenho da equipe pedagógica.
§1º. O Conselho de Classe reunir-se-á mediante datas estabelecidas no calendário escolar e/ou convocação extraordinária;
§2º.  A pauta de cada reunião será definida pela coordenação pedagógica a partir do acompanhamento e sugestões da equipe
pedagógica, socializando-a com pelos menos uma semana de
antecedência junto aos participantes do Conselho.
§3º. As decisões serão tomadas de forma democrática pela
maioria dos votos dos presentes e lavradas em ata.
Subseção II
Do Comitê Consultivo

Art. 16. Este comitê é formado pelo diretor regional e gerências
das áreas meio e áreas fim. Terá as seguintes atribuições e responsabilidades:
I Assessorar as decisões do SENAI/DR-CE;
II Acompanhar as ações de natureza gerencial previstas;
III Buscar o aprimoramento das relações interativas inter e
		 intra-setoriais;
IV Sedimentar uma cultura gerencial de natureza coletiva e
		 sistêmica.
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Art. 15. O Comitê Consultivo funciona como fórum de discussão,
planejamento e consulta relativas às questões estratégicas e gerenciais da Instituição, constituindo assim um instrumento de legitimação dos processos de gestão, assegurando eficiência técnica e administrativa, sem rigidez hierárquica.

15

Art. 17. O comitê se reunirá, conforme necessidade do SENAI, a
convite da direção regional ou unidades de assessoria.
Subseção III
Dos Comitês Técnicos Setoriais
Art. 18. Os comitês técnicos setoriais funcionam como fórum técnico consultivo, destinado à identificação e atualização permanente das competências profissionais dos trabalhadores, responsabilizando-se particularmente pela elaboração dos perfis
profissionais correspondentes às qualificações demandadas
pelo mercado de trabalho, dentro dos segmentos industriais
atendidos pelo SENAI.
Art. 19. Estes comitês são formados por representantes do
SENAI, empresas, sindicatos e demais instituições:
§1°. Participarão enquanto representantes do SENAI.
I Gerente da unidade escolar;
II Especialista da área tecnológica;
III Especialistas em educação profissional da unidade
		 escolar e do Departamento Regional do Ceará.

I Profissionais da área técnica de empresas do setor
tecnológico em estudo;
II Sindicato patronal;
III Sindicato dos trabalhadores;
IV Associação de referência técnica do segmento – quando
		 houver;
V Especialista do meio acadêmico;
VI Técnico indicado por órgão do poder público ligado às
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§2°. Poderão participar enquanto especialistas externos:
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		 áreas de trabalho, indústria, educação ou ciência e 		
		 tecnologia – quando houver.
Art. 20.��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
O Comitê Técnico Setorial tem por atribuições e responsabilidades:
I Definir perfis profissionais dos cursos e programas com
		 base em competências, contemplando parâmetros que
		 permitam avaliar desempenhos;
II Atualizar permanentemente os perfis profissionais;
III Fornecer subsídios para a elaboração de normas para
certificação profissional.
Subseção IV
Do Comitê da Qualidade
Art. 21. O Comitê da Qualidade tem a função de analisar criticamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da
unidade escolar em períodos estabelecidos pela direção, conforme Cronograma Anual de Reunião de Análise Crítica do SGQ,
assegurando sua contínua pertinência, adequação e eficácia.

Art. 23. O Comitê da Qualidade tem por atribuições e responsabilidades analisar:
I Resultado das auditorias;
II Realimentação dos clientes;
III Desempenho dos processos e conformidade dos 		
		 produtos;
IV Situações de ações corretivas e preventivas; e
V Recomendações de melhorias.
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Art. 22. Este comitê é formado pela gerência da unidade, representante da direção e um representante de cada núcleo da unidade escolar.
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Parágrafo único. O resultado da análise crítica do SGQ é
comprovado através da Ata de Reunião de Análise Crítica e os
Indicadores de Desempenho da unidade escolar são divulgados
aos colaboradores.
Seção III
Dos Agentes do Processo Educativo
Art. 24. Agentes do processo educativo são todos os profissionais que exercem atividades de docência ou oferecem suporte
pedagógico direto e indireto, incluídas as atividades de gestão de
educação profissional e tecnológica, apoio técnico ou de orientação, além dos educandos, da família e de empresas.
Art. 25. Os princípios de solidariedade, ética, pluralidade cultural,
autonomia e gestão participativa embasam o projeto pedagógico
do SENAI/DR-CE e regem as relações entre os agentes do processo educativo.
Seção IV
Da Organização Administrativa e Técnica

Parágrafo único. A unidade escolar, observadas as diretrizes gerais estabelecidas pela diretoria regional e assessorada por órgãos técnicos do SENAI/DR-CE, disporá de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão.
Art. 27. O quadro de pessoal da unidade escolar organiza-se de
modo a atender às suas necessidades específicas e peculiares,
e ao seu grau de complexidade, seguindo o Plano de Cargos e
Salários do SFIEC.
Art. 28. Os colaboradores são contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho e da legislação complementar
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Art. 26. A estrutura da unidade escolar compreende gerência e
núcleos de apoio.
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e/ou através de terceirização de serviços, atendendo ao disposto
na legislação do ensino e em normas dela decorrentes.
Seção V
Dos Núcleos de Apoio Pedagógico, Técnico,
Administrativo e Financeiro
Art. 29. Os núcleos de apoio são: Núcleo de Educação Profissional (NEP), Núcleo de Atendimento ao Cliente (NAC), Núcleo
Administrativo e Financeiro (NAF) e Núcleo de Informação e Serviço Técnico e Tecnológico  (NISTT)  e estão sob  a responsabilidade do gerente da unidade escolar.
Art. 30. Atribuições e responsabilidades do NEP:
I Concepção, planejamento, acompanhamento, execução
		 e avaliação dos cursos e programas de educação 		
profissional e tecnológica;
II Recrutamento, seleção, matrícula, avaliação e
		 acompanhamento de alunos;
III Alimentação do sistema de administração escolar;
IV Escrituração escolar;

VI Encaminhamento e acompanhamento de aprendizes, 		
		 egressos e alunos estagiários;
VII Identificação de oportunidades de negócios;
VIII Avaliação da satisfação do cliente;
IX Recrutamento, seleção e acompanhamento de docente
		 extra-quadro;
X Realização de pesquisa de egressos;
XI Acompanhamento dos indicadores de desempenho, 		
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V Administração da elaboração e/ou produção de material
		 didático institucional;
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		 proposições e implementação de ações para melhoria dos
		 resultados.
Art. 31. Atribuições e responsabilidades do NAC:
I Monitorar o processo de implantação do plano de 		
		 marketing;
II Desempenhar funções comerciais (prospecção de 		
negócios, venda, pós-venda, programas de fidelização,
identificação de oportunidades de negócios, entre outras
		 com foco comercial);
III Cadastrar e manter dados de clientes no Sistema de 		
		 Gestão do Relacionamento com Cliente;
IV Coordenar o processo de tratamento de reclamações e
		 sugestões de clientes ;
V Comunicar-se com públicos de interesse através de 		
		 divulgação, telemarketing, publicidade, negociação com
clientes, representações junto a órgãos públicos, entre
outros, avaliando a eficácia dos meios e da forma de
		 comunicação;

VII Atuar como multiplicadores da cultura de marketing;
VIII Cooperar na organização de eventos com foco em vendas
		 e fortalecimento institucional;
IX
		
		
		

Acompanhar indicadores de desempenho, proposição e
implementação de ações para a melhoria dos resultados,
sob orientação da Unidade Corporativa de Marketing da
FIEC e do gestor da unidade escolar.
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VI Cooperar na elaboração e implementação de projetos de
marketing, planos de negócios, pesquisas de mercado,
		 campanhas publicitárias, contratos e convênios, projetos
		 estratégicos e outros projetos de interesse da Instituição;
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Art. 32. Atribuições e responsabilidades do NAF:
I Manutenção, conservação e controle dos bens materiais
		 da unidade escolar;
II Administração do processo de compra de materiais, 		
equipamentos e serviços de uso específico;
III Controle e avaliação de estoque;
IV Acompanhamento, desenvolvimento e avaliação das 		
		 funções de recursos humanos;
V Controle de reprografia;
VI Acompanhamento e controle de contratos e convênios 		
		 administrativos;
VII Planejamento, execução e acompanhamento 			
administrativo-financeiro;
VIII Identificação de oportunidades de negócios;
IX Controle de bolsas e descontos concedidos;
X Controle dos serviços de transporte, portaria e vigilância.

I Prestação de serviços de informação tecnológica –
levantamento bibliográfico, disseminação seletiva de
		 informação, normalização de documentos e orientação à
		 pesquisa, resposta técnica;
II Administração do acervo de informações – aquisição e 		
		 processo técnico, seleção e divulgação;
III Alimentação e disponibilização das bases de dados do 		
		 SENAI para o acesso ao acervo da unidade escolar;
IV Desenvolvimento de produtos e serviços de informação
tecnológica;
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Art. 33. Atribuições e responsabilidades do NISTT:
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V Desenvolvimento de ações no campo da propriedade 		
		 intelectual;
VI Incentivo à capacidade inventiva através de ações que
		 promovam a inovação;
VII Concepção, planejamento, acompanhamento e execução
de Serviços Técnicos e Tecnológicos  (STT);
VIII Recrutamento, seleção, acompanhamento e avaliação de
		 consultores extra-quadro;
IX Realização de pesquisas de natureza tecnológica;
X Avaliação de satisfação do cliente;
XI Identificação de oportunidades de negócios.
Seção VI
Do Arquivo
Art. 34. Para cada aluno dos cursos de aprendizagem industrial e
habilitação técnica matriculado na unidade escolar, haverá no arquivo uma pasta contendo seu histórico e toda documentação
que lhe diga respeito.

Art. 35. O arquivo da unidade escolar será controlado pelo secretário escolar, e deverá ser dividido em dois setores: arquivo corrente ou ativo e arquivo permanente, conforme descrição a seguir:
a) Arquivo corrente ou ativo: para documentos em uso
constante, consultados frequentemente e conservados em
local de fácil acesso na unidade escolar;
b) Arquivo permanente: para documentos que perderam sua
atualidade administrativa, mas que devem ser conservados
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Parágrafo único. Para as demais modalidades de ensino, o arquivo deverá ser feito por curso.
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por razões legais e históricas e por representar o último elo
da cadeia de informações da unidade escolar, memória da
instituição e onde são realizadas as auditorias.
Parágrafo único. A temporalidade do arquivo permanente é definida conforme legislação em vigor.
TÍTULO III
DO REGIME ESCOLAR, DO REGIME DIDÁTICO E DAS
NORMAS DE CONVIVÊNCIA
CAPÍTULO I
DO REGIME ESCOLAR
Seção I
Da Organização do Ensino
Subseção I
Dos Cursos e Programas

I Educação para o trabalho;
II Formação inicial;
III Formação continuada; e
IV Educação profissional técnica de nível médio.
Subseção II
Dos Fins e Objetivos dos Cursos e Programas
Art. 37. A educação profissional e tecnológica, conducente ao desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva, proporcionará
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Art. 36. A unidade escolar, com base no referencial de planejamento estratégico, no projeto pedagógico da instituição e nas     
diretrizes da educação profissional e tecnológica do SENAI, em
vigor, poderá oferecer cursos e programas de educação profissional e tecnológica nas modalidades presencial e/ou a distância
em:
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ao cidadão trabalhador um conjunto de competências, preparando-o para atuar no mundo do trabalho.
Parágrafo único.  A educação profissional e tecnológica na unidade escolar tem por objetivo proporcionar:
I
		
		
		

Educação para o trabalho – iniciação profissional,
processo educativo que propicia condições de inserção
genérica no mundo do trabalho. Compreende, de forma
indispensável, leitura, escrita e cálculo;

II Formação inicial - aprendizagem industrial básica e 		
qualificação profissional básica, destinada a qualificar
		 jovens e adultos, independentemente de escolaridade 		
		 prévia e de regulamentação curricular, podendo ser 		
		 oferecida, segundo itinerários formativos, de forma livre
		 em função das necessidades da indústria e da sociedade;
III Formação continuada – aperfeiçoamento profissional e
especialização profissional, processo educativo que se
realiza ao longo da vida, com a finalidade de desenvolver
		 competências complementares, já desenvolvidas e 		
certificadas em outro nível de formação profissional.

Art. 38. As unidades escolares poderão oferecer, conforme sua
disponibilidade, a educação profissional e tecnológica articulada
de forma concomitante, preservando a natureza, a missão, as finalidades e as identidades institucionais e específicas da educação básica e da educação profissional e tecnológica, através de
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IV Educação profissional técnica de nível médio –
aprendizagem industrial técnica, qualificação profissional
		 técnica e habilitação técnica, destinada a jovens e adultos
		 matriculados ou egressos do ensino médio, com objetivo
de proporcionar habilitação ou qualificação profissional
técnica de nível médio, segundo perfil profissional de
		 conclusão.
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termo de complementaridade como iniciativa estratégica da entidade SENAI/DR-CE, nas seguintes possibilidades:
I Formação inicial do SENAI – nas modalidades de 		
aprendizagem industrial básica  e  qualificação profissional
		 básica, com a educação básica;
II Educação profissional técnica de nível médio do SENAI–  
		 nas modalidades aprendizagem industrial técnica, 		
qualificação profissional técnica e habilitação técnica, com
		 o ensino médio.
Parágrafo único. A educação básica citada no caput deste artigo
será ofertada por instituição de ensino regular, credenciada e
com cursos reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação
do Ceará.
Seção II
Do Calendário Escolar

I Períodos escolares em que se divide o ano letivo,
indicando início e término;
II Períodos de matrícula, rematrícula e trancamento;
III Período de recesso escolar e férias escolares;
IV Data para semana de planejamento técnico-pedagógica;
V Datas para reuniões do conselho de classe;
VI Datas reservadas para comemorações e eventos.
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Art.39. O SENAI/DR-CE deverá elaborar o calendário escolar
institucional, respeitando as peculiaridades das Unidades Escolares, bem como a legislação vigente e organizado conforme os
itens abaixo:
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Art. 40. São considerados dias letivos os dias de efetivo trabalho
escolar.
Seção III
Do Horário Escolar
Art. 41. O horário escolar será organizado com base na legislação vigente e na distribuição da carga horária de cada unidade
curricular constante do quadro de organização curricular do
curso.
Art. 42. A hora-aula diurna terá a duração de cinquenta (50) minutos e a noturna de quarenta e cinco (45) minutos, ambas previstas nos planos de cursos.
§ 1º. Após duas (2) aulas consecutivas haverá intervalo de, no
mínimo, dez (10)  minutos e no máximo  vinte (20) minutos, destinado a lanche dos alunos .
§ 2º. As aulas práticas de oficina e de laboratório serão desenvolvidas de acordo com as condições e peculiaridades de cada curso e programa da unidade escolar.

Art. 43. A matrícula inicial será efetuada mediante solicitação do
candidato, assistido por seu responsável, se menor de idade,
com anuência às disposições constantes deste Regimento.
Art. 44. No ato da matrícula inicial, o candidato deverá apresentar
à secretaria da unidade escolar os documentos exigidos pela
legislação vigente e de acordo com as modalidades de ensino.
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Seção IV
Da Matrícula
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Art. 45. As matrículas serão efetuadas nas épocas previstas pela
unidade escolar.
Seção V
Da Rematrícula
Art. 46. A rematrícula só se aplica aos cursos de educação profissional técnica de nível médio.
Art. 47. A rematrícula será realizada por semestre na secretaria
da unidade escolar, através de formulário de requerimento e da
documentação exigida.
Parágrafo único. No caso do aluno não realizar sua rematrícula
no período estabelecido, será considerado aluno evadido.
Seção VI
Do Trancamento de Matrícula

§1º. O aluno que proceder o trancamento de matrícula terá assegurado o direito de reabertura da mesma a partir da última unidade curricular cursada, desde que tenha os pré-requisitos para a
continuação do curso e haja existência de vagas em outras
turmas.
§2º. O trancamento poderá ser feito por um semestre com possibilidade de renovação por mais um semestre.
§3º. Para a renovação do trancamento, o aluno deverá procurar a
secretaria da escola no início do semestre letivo subsequente ao
do seu trancamento.
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Art. 48. O aluno regularmente matriculado no curso de habilitação técnica poderá efetuar o trancamento da matrícula após ter
cursado, com aproveitamento ou não, vinte por cento (20%) do
primeiro módulo, desde que esteja quite com a tesouraria e biblioteca da unidade escolar.
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§4º. Para a reabertura da matrícula, o aluno deverá procurar a secretaria da Unidade escolar no início do semestre letivo.
§5º. No caso do aluno solicitar a reabertura de sua matricula no
prazo e a unidade não dispor de vaga no momento, deverá assegurar esta matricula para a próxima turma.
§6º. Caso haja uma descontinuidade da oferta do curso, esta matrícula poderá ser migrada para um curso da área afim, considerando seus pré-requisitos.
§7º. O aluno que não efetuar a reabertura de matrícula no prazo
estipulado no parágrafo anterior será considerado desistente e
terá sua matrícula cancelada.
Seção VII
Da Transferência
Art. 49. A transferência de aluno dos cursos de habilitação técnica será realizada mediante solicitação por escrito, em formulário
próprio, assinada pelo aluno, se maior, ou pelos pais ou responsável legal,se menor, de acordo com a legislação em vigor.

Parágrafo único. As transferências serão realizadas dentro do
mesmo curso e modalidades de ensino.
Seção VIII
Do Processo Seletivo
Art. 51. O processo de seleção aos diversos cursos, dependendo
de suas características e peculiaridades, poderá incluir: provas
com questões objetivas e subjetivas de conhecimentos gerais e
específicos e provas de aptidão.
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Art. 50. A transferência deverá ser justificada em formulário próprio e o seu deferimento estará condicionado à disponibilidade
de vagas, aproveitamento de disciplinas e legislação em vigor.
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Parágrafo único. Cabe ao coordenador pedagógico e coordenador de EPT da unidade escolar definir, nas épocas próprias, o
processo de seleção a ser adotado e as exigências a serem cumpridas pelos candidatos em cada caso, conforme edital.
Art. 52. Os candidatos classificados no processo de seleção serão chamados à matrícula até o limite das vagas existentes em
cada curso.
Art. 53. Com a efetivação da matrícula dos candidatos classificados e não preenchido o total de vagas existentes nos cursos, poderão ser convocados candidatos classificáveis, por ordem de
classificação.
Art. 54. A divulgação e inscrição dos cursos serão efetuadas nas
épocas constantes do calendário escolar ou de acordo com a demanda de mercado.
Seção IX
Da Regularização de Vida Escolar
Subseção I
Do Aproveitamento de Estudos

§1º. Esta comissão será especialmente designada pelo coordenador de EPT, atendidas as diretrizes da educação profissional e
tecnológica do SENAI/DR-CE e a legislação em vigor.
§2º. Em conformidade com o artigo 11 da Resolução do Conselho Nacional de Educação/Câmera de Educação Básica nº 04/99
– atualizada pela Resolução CNE/CEB nº 01/05, a unidade escolar: “poderá, aproveitar conhecimentos e experiências anterio-

REGIMENTO - UNIDADES ESCOLARES DO SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARÁ
(SENAI/DR-CE)

Art. 55. Os conhecimentos adquiridos pelo educando, por meio
formal ou não formal, poderão ser aproveitados mediante análise
de comissões de docentes e analistas de educação profissional,
tendo por base o perfil profissional de conclusão do curso.
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res, desde que diretamente relacionados com o perfil   profissional de conclusão da respectiva qualificação ou habilitação
profissional adquiridos:
I No ensino médio, mediante avaliação do aluno;
II Em cursos de qualificação profissional técnica, em etapas
ou módulos dos cursos de educação profissional técnica
de nível médio, mediante avaliação do aluno, se esses
		 conhecimentos tiverem sido adquiridos há mais de cinco
		 (5) anos;
III Em cursos de educação profissional de formação inicial e
		 continuada de trabalhadores, mediante avaliação do 		
		 aluno;
IV No trabalho ou por outros meios informais, mediante 		
		 avaliação do aluno;
V E reconhecidos em processos formais de certificação
profissional, legalmente regulamentados.”

§4º. Poderão ser aproveitados, para prosseguimento ou conclusão de estudos, os conhecimentos e habilidades adquiridos por
meios não formais, que serão aferidos e reconhecidos mediante
avaliação por técnicos em educação e especialistas da unidade
escolar.
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§3º. Poderão ser aproveitadas as unidades curriculares de caráter profissionalizante cursadas no ensino médio, independentemente de exames específicos, desde que atendam ao perfil profissional do curso.
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CAPÍTULO II
DO REGIME DIDÁTICO
Seção I
Da Organização Curricular
Subseção I
Da Educação Profissional
Art. 56. A educação profissional e tecnológica oferecida pelas
unidades escolares tem uma proposta curricular e metodológica
referendada na formação profissional com base em competências.
I As competências trabalhadas são:
a) Básicas – constituem-se nos fundamentos técnicos e 		
científicos, de caráter geral, em que se baseiam as
competências específicas e de gestão relativas à
qualificação profissional;

c) Gestão – compõem-se de um conjunto de capacidades
organizativas, metodológicas e sociais, relativas à
		 qualidade e à organização do trabalho, às relações no 		
		 trabalho e à condição de responder a situações novas e
		 imprevistas.
Subseção II
Da Educação Profissional de Formação Inicial e Continuada
Art. 57. Os cursos e programas de formação inicial e continuada
terão duração e organização curricular estabelecidas de acordo
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b) Especificas – constituem-se nas capacidades técnicas que
permitem operar eficientemente os objetos e variáveis que
		 interferem diretamente na criação do produto. Implicam o
domínio dos conteúdos no âmbito do trabalho e a posse de
		 conhecimentos e habilidades necessários em sua 		
		 atividade;
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com as competências profissionais requeridas pelo mundo do
trabalho, com o objetivo de desenvolver no educando aptidões
para a vida produtiva e social.
Parágrafo único. Nos termos da legislação específica vigente, o
curso de aprendizagem industrial (básica ou técnica), será ministrado a alunos maiores de quatorze (14) e menores de vinte e
quatro (24) anos e sem limite de idade para pessoas com deficiência.
Art. 58. Os cursos de aprendizagem industrial básica, qualificação profissional básica, aperfeiçoamento profissional e especialização profissional destinam-se a proporcionar conhecimentos
compatíveis com a complexidade tecnológica do trabalho, com o
grau de conhecimento técnico do educando, seu nível de escolaridade e idade. Terão sua duração e organização curricular definidas com base na legislação em vigor e nos perfis profissionais
definidos pelos Comitês Técnicos Setoriais (CTS) e/ou pela
Classificação Brasileira de Ocupação  (CBO).
Subseção III
Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio

Art. 60. Os currículos dos cursos técnicos de nível médio, conducentes à habilitação profissional técnica de nível médio, serão
estruturados em unidades curriculares, que poderão ser agrupadas sob a forma de módulos.
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Art. 59. A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida de acordo com as diretrizes curriculares nacionais e a
legislação vigente em níveis federal e estadual, com o objetivo de
proporcionar habilitação técnica, segundo perfil profissional de
conclusão sob as formas articuladas, concomitante ou subsequentes ao ensino médio.
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§1º. Os módulos compõem a organização curricular de uma determinada área, possibilitando o aproveitamento contínuo e articulado dos estudos e poderão ter o caráter de terminalidade para
efeito de qualificação profissional técnica para o trabalho, dando
direito ao certificado de Qualificação Profissional Técnica.
Subseção IV
Do Período de Prática Profissional Curricular na Empresa
Art. 61. A prática profissional curricular na empresa compreende
o período destinado à prática profissional em situação real de trabalho, realizada na empresa pelos alunos dos cursos de aprendizagem industrial (básica ou técnica).
Parágrafo único – A prática profissional curricular na empresa é
respaldada em legislação específica, emitida pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) e orientada pela Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) do Ceará.
Art. 62. O aluno matriculado no curso de aprendizagem industrial
(básica ou técnica) poderá cumprir, em empresa ou instituição
que tenha condições de proporcioná-lo, período de prática profissional como aprendiz na área cursada.

Art. 63. A carga horária da prática profissional curricular na empresa será definida conforme especificidade do curso e de acordo com a legislação em vigor.
Subseção V
Da Prática Educativa Curricular em Laboratórios e
Oficinas do SENAI
Art. 64. O enfoque metodológico da prática educativa curricular
em laboratórios e oficinas deverá permitir a construção do conhe-
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Parágrafo único. A prática profissional curricular na empresa deverá ser realizada segundo a proposta do Plano de Curso.
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cimento, utilizando-se de diferentes situações de aprendizagem
que estimulem a criatividade, a iniciativa e a criticidade, através
de tarefas autênticas que possuem utilidade e significado para o
trabalho e para a vida.
Subseção VI
Do Estágio Supervisionado
Art. 65. Entende-se por estágio supervisionado o procedimento
didático-pedagógico e o ato educativo escolar desenvolvido sob
supervisão técnica no ambiente de trabalho, visando ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular. É parte integrante do currículo e deve
ser planejado, executado e avaliado em conformidade com os
objetivos do curso.
Art. 66. O estágio supervisionado é destinado aos alunos dos
cursos de educação profissional técnica de nível médio e será
realizado em empresa ou instituição que atue na mesma área
ou em área afim à da formação profissional que lhe for proporcionada.

§2º. O aluno poderá ser dispensado do estágio supervisionado
em noventa por cento (90%) da carga horária correspondente,
desde que comprove ter exercido, por dois (2) anos ou mais, funções de competência técnica na área ou em área afim. Para tanto, deverá apresentar os seguintes documentos:
I Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
II Declaração da empresa descrevendo as funções 		
		 exercidas;
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§1º. O estágio supervisionado terá a duração mínima prevista na
legislação em vigor, e deverá ser cumprido concomitantemente
à realização da fase escolar do curso ou, em caráter excepcional,
após sua conclusão.
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III Relatório de experiência comprovada na área.
§3º. Em caso de aproveitamento de horas de trabalho, em até
seis (6) horas, a empresa deverá emitir uma declaração que
comprove as atividades desenvolvidas relacionadas com o plano
de atividade de estágio, mediante análise e aprovação da coordenação técnico-pedagógica do curso.
Seção II
Do Processo de Avaliação de Aprendizagem
Subseção I
Da Avaliação
Art. 67. A avaliação realizada pela unidade escolar constitui uma
ação sistêmica e dinâmica, fundamentada na metodologia de
formação profissional com base em competências e na análise e
reflexão da ação educativa.
Parágrafo único. A avaliação será realizada nos níveis:

II
		
		
		

Educacional, que tem como objetivo aferir as ações 		
institucionais de aprendizagem, principalmente pela 		
interpretação, implementação e avaliação de resultados
de cada unidade escolar.

III Institucional, que tem como objetivo aferir a qualidade, 		
		 produtividade, os custos da aprendizagem e a inserção
		 dos alunos no mundo do trabalho, com vistas à revisão de
práticas pedagógicas e de gestão.
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I Ensino e aprendizagem, que objetiva aferir aspectos mais
específicos do desempenho do aluno, através de
		 situações de aprendizagem e da autoavaliação, sem se
		 deter somente em competências adquiridas, mas também
		 nos processos de aprendizagem em curso ou programa,
conforme uma sequência de interações, dificuldades e
		 aprendizados.
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Subseção II
Da Avaliação do Ensino e Aprendizagem
Art. 68. A avaliação do ensino e aprendizagem, entendida como
um processo contínuo de obtenção de informações, análise e interpretação da ação educativa, deverá subsidiar as orientações
ao educando, visando à melhoria do desempenho de suas competências.
Art. 69. A avaliação do ensino e aprendizagem, parte integrante
do processo de ensino e aprendizagem, compreenderá funções
diagnóstica, formativa e somativa destinadas a:
I Apuração de competências já dominadas pelo educando,
		 de modo a subsidiar seus projetos de formação 			
profissional;
II
		
		
		

Verificação dos avanços e dificuldades do educando no
processo de apropriação e recriação das competências,
para orientá-lo na melhoria do seu desempenho em 		
função do trabalho desenvolvido;

IV Verificação final das habilidades desenvolvidas pelo
		 educando, subsidiando decisões de inserção no mercado
e ou continuidade de estudos, possibilitando a certificação
		 de competências adquiridas.
Subseção III
Da Avaliação Educacional
Art. 70. A avaliação educacional refere-se às questões didáticas,
pedagógicas e administrativas, envolvendo educandos, docentes e técnicos.
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III Tomada de consciência do educando sobre seus avanços
e dificuldades, visando ao seu envolvimento no processo
		 de aprendizagem;
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Parágrafo único. A avaliação educacional deve ser realizada
após cada unidade curricular/disciplina, objetivando a melhoria e
a retroalimentação do processo educacional.
Subseção IV
Da Avaliação Institucional
Art. 71. A avaliação institucional é o processo de obtenção de informações, análise e interpretação dos dados referentes à realidade do contexto sócioeconômico, permitindo o redirecionamento do processo educativo e da aplicação de recursos.
Art. 72. Constituem pressupostos indispensáveis para a avaliação institucional:
I Filosofia e missão da instituição;
II Políticas e diretrizes gerais institucionais;
III Infraestrutura das unidades escolares;
IV Interrelação com demais ações institucionais; e
V Gestão, docentes e egressos.

Art. 73. O processo avaliativo deverá ser sistemático e contínuo,
dada a necessidade de uma avaliação realizada de forma organizada, onde:
I As competências desejadas para a educação profissional
e tecnológica estejam bem definidas;
II Os objetivos, conteúdos formativos, estratégias de ensino
e meios possibilitem uma aprendizagem significativa.
Art. 74. A interpretação do domínio das competências deverá ser
feita por meio de diferentes formas de avaliação, que assegurem
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Subseção V
Dos Critérios e Formas de Avaliação
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o desenvolvimento de uma atitude de autoavaliação do educando e a integração, na discussão dos resultados, entre este e o
docente.
Art. 75. O processo avaliativo deverá ser realizado:
I Mediante o emprego de instrumentos e técnicas 		
diversificados, em conformidade com a natureza das
competências propostas para a educação profissional;
II Com preponderância dos aspectos qualitativos sobre os
		 quantitativos.
Art. 76. A avaliação compreenderá uma série de ações, tais
como:
I Especificação de critérios quantitativos e qualitativos;
II Explicitação dos critérios de avaliação para educandos,
		 docentes e técnicos;
III Diversificação de instrumentos e técnicas de avaliação;
IV Estímulo ao desenvolvimento da atitude de autoavaliação
		 por parte dos educandos, docentes e técnicos;

Parágrafo único. Para o cumprimento das ações estabelecidas
no caput deste artigo, a avaliação deverá interligar-se com os
planejamentos curricular e de ensino.
Art. 77. Será concedido o direito de fazer a segunda chamada ao
aluno que requerer à coordenação dos cursos, no prazo máximo
de cinco (5) dias úteis após a realização da primeira chamada.
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V Recuperação de desempenhos das competências 		
consideradas insatisfatórias.
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Subseção VI
Do Sistema de Controle de Frequência
Art. 78. O controle de frequência ficará sob a responsabilidade de
cada unidade escolar, sendo obrigatória a presença às aulas e
aos demais atos escolares, não havendo abono de faltas.
§1°. A apuração da frequência estará a cargo da unidade escolar.
Para aprovação será exigida a frequência mínima de setenta e
cinco por cento (75%) do total de horas-aula de cada unidade curricular.
§2°. Só serão justificadas e recuperadas faltas no limite de até
trinta e cinco por centro (35%).
§3º. Essas faltas serão compensadas através da realização de
trabalhos ou outras atividades relacionadas aos componentes
curriculares da unidade curricular em curso.
§4º. O resultado obtido nos trabalhos ou outras atividades a que
se refere o parágrafo anterior não substitui o resultado relacionado ao rendimento escolar.

Art. 79. A recuperação, parte integrante do processo de construção do conhecimento, deverá ser entendida como orientação
contínua de estudos e criação de novas situações de aprendizagem.
Art. 80.  A recuperação deverá ocorrer de forma contínua e paralela nos ambientes pedagógicos, onde o docente, a partir da
ação educativa desencadeada, criará novas situações desafiadoras e dará atendimento ao educando que dele necessitar, por
meio de atividades diversificadas.
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Subseção VII
Da Recuperação
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Subseção VIII
Da Retenção
Art. 81. Será considerado retido, ao término de cada período letivo, o educando do curso técnico e/ou de aprendizagem industrial
que não obtiver, em cada unidade curricular ou módulo,  nota final
igual ou superior a sessenta (60), numa escala de zero (0) a cem
(100) e não tenha obtido êxito nas recuperações paralela e final.
§1º. O educando do curso técnico poderá repetir a unidade curricular pendente em outro momento, de acordo com a oferta da
unidade. A continuidade no módulo seguinte está condicionada à
aprovação na referida unidade curricular.
§2º. O educando do curso de aprendizagem industrial que ficar
retido em uma unidade curricular será desligado do curso.
Art. 82. O aluno dos cursos de iniciação profissional, qualificação
profissional básica, aperfeiçoamento profissional e especialização
profissional que não atingir os critérios de conceito e frequência
previstos nos planos de cursos não receberá o certificado de conclusão.

Art. 83. Será considerado aprovado ou concluinte de estudos o
educando da habilitação técnica, e/ou de aprendizagem industrial básica e técnica que, ao final do curso ou programa, obtiver
em cada unidade curricular ou módulo nota final, expressa em
números inteiros, igual ou superior a sessenta (60), numa escala
de zero (0) a cem (100), e frequência igual ou superior a setenta e
cinco por cento (75%).
Art. 84. Para os programas de educação para o trabalho (iniciação profissional) e formação continuada (aperfeiçoamento profissional e especialização profissional), os critérios para aprova-
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Subseção IX
Da Aprovação
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ção serão definidos nos planos de cursos e programas, de
acordo com a especificidade do curso ou programa atendendo a
legislação vigente.
Seção III
Dos Certificados e Diplomas
Art. 85. Ao aluno que concluir estudos será conferido documento
que comprove essa condição, como segue:
I Diploma de técnico na habilitação profissional cursada, a
		 quem comprovar a conclusão do ensino médio, acrescida
		 do estágio supervisionado;
II Certificado de qualificação profissional técnica,
correspondente a um ou mais módulos de terminalidades
dos cursos técnicos de nível médio;
III Certificado ao concluinte da fase escolar do curso de
		 aprendizagem industrial (básica ou técnica), com 		
		 comprovação ou não da carga horária da prática 		
profissional curricular na empresa ou instituição que tenha
		 condições de proporcioná-lo;

Art. 86. Os diplomas referidos no inciso I do artigo 85 serão registrados na unidade escolar, de acordo com legislação vigente, e
terão validade nacional.
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IV Certificados ao concluinte dos cursos de qualificação
profissional básica, aperfeiçoamento profissional e
especialização profissional.
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CAPÍTULO III
DAS NORMAS DE CONVIVÊNCIA
Seção I
Dos Direitos e Deveres do Docente
Art. 87. São direitos do docente:
I Apresentar sugestões para a atualização técnica, 		
científica e cultural relativas ao seu campo de atuação,
		 inclusive a aquisição de material e outros recursos que 		
melhorem a eficiência e eficácia do processo de ensino e
		 aprendizagem;
II Receber apoio técnico e pedagógico para a sua prática
		 educativa;
III Ter asseguradas as condições adequadas de trabalho;
IV Participar de cursos e programas de atualização, 		
especialização e aperfeiçoamento profissional
		 continuado.
Art. 88. São deveres do docente:

II Elaborar e cumprir plano de ensino, segundo a proposta
pedagógica do SENAI;
III Zelar pela aprendizagem do educando;
IV Estabelecer estratégias de recuperação para o educando
com rendimento insuficiente;
V Ministrar as aulas utilizando recursos e estratégias 		
		 diversas nos dias letivos e horários estabelecidos, além de
participar dos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional;
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I Participar da elaboração da proposta pedagógica do
		 SENAI e dos cursos e programas;
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VI Colaborar nas atividades de articulação da unidade 		
escolar com a família, empresa e a comunidade;
VII Zelar pela confidencialidade e legitimidade dos registros
		 sob sua responsabilidade;
VIII Cumprir prazos de entrega dos registros da ação docente.
Seção II
Dos Direitos e Deveres dos Discentes
Art. 89. O corpo discente será constituído por todos os alunos regularmente matriculados na unidade escolar, aos quais se aplicam as disposições deste regimento.
Art. 90. São direitos do discente:
I Receber ensino de qualidade;
II Receber a orientação necessária para a constante 		
		 melhoria de seu rendimento escolar;
III Frequentar as dependências da unidade escolar dentro
		 dos horários estabelecidos pela direção;

V Ter asseguradas as melhores condições possíveis de
		 aprendizagem;
VI Apresentar sugestões visando à melhoria do ensino 		
		 ministrado;
VII Ser tratado com respeito e cortesia.
Art. 91. São deveres do discente:
I Apresentar-se pontual e assiduamente às aulas, às 		
verificações de aproveitamento escolar, às solenidades e
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IV Ter asseguradas as condições necessárias ao 			
		 desenvolvimento de suas competências nas perspectivas:
individual, social e profissional;
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		 outros eventos programados pela unidade escolar, deles
		 participando ativa e responsavelmente;
II Justificar qualquer ausência no primeiro dia de retorno às
		 aulas;
III Não fumar nas dependências internas da unidade escolar,
		 conforme determina a Lei Estadual n° 14.436/2009;
IV Trazer sempre consigo documento escolar que comprova
		 sua condição de aluno e apresentá-lo sempre que exigido,
		 e, de acordo com o curso, usando no recinto da escola a
identificação adotada pela unidade escolar;
V Não trazer para o recinto escolar materiais estranhos às
		 atividades escolares, tais como: objetos cortantes, 		
		 perfurantes e nocivos à saúde;
VI Zelar pelo material que lhe for confiado e pelo patrimônio
		 do estabelecimento;
VII Não praticar atos ofensivos à moral e aos bons costumes;
VIII Portar-se convenientemente dentro e fora do recinto 		
		 escolar, representando condignamente o 			
		 estabelecimento;

X Não promover, sem prévia autorização, coletas ou 		
		 subscrições dentro da unidade escolar ou, na condição de
		 aluno, fora dela;
XI Indenizar os prejuízos quando, por negligência, causar
		 danos à propriedade escolar, à dos colaboradores do 		
		 estabelecimento ou à dos colegas;
XII Comunicar à unidade escolar alterações de endereço ou
		 de emprego;
XIII Entrar ou retirar-se de sala de aula e outros ambientes de
		 ensino somente com a autorização do docente e, da 		
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IX Apresentar-se asseado e usando o vestuário apropriado
para a sala de aula e prática de oficina;
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		 unidade escolar, somente com a autorização do diretor ou
		 de servidor por ele indicado;
XIV Não impedir a entrada de colegas no estabelecimento, ou
		 concitá-los a ausências coletivas;
XV Evitar ocupar-se, durante as aulas ou outras atividades
		 escolares, com assuntos a elas estranhos;
XVI Não promover ou participar de movimentos de hostilidade
ou desprestígio ao SENAI/DR-CE e seus colaboradores;
XVII Evitar a realização, sob qualquer pretexto, de atividades
		 não autorizadas previamente, utilizando-se da unidade
		 escolar ou do SENAI/DR-CE;
XVIII Observar as normas de prevenção de acidentes, 		
		 utilizando-se, quando for o caso, dos equipamentos de 		
		 segurança previstos;
XIX Não usar a logomarca do SENAI /DR-CE ou o nome ou 		
		 iniciais da unidade escolar em peças da indumentária		
		 sem prévia autorização da direção;

XXI Não divulgar, por qualquer meio, assuntos que envolvam
		 o nome da unidade escolar, de seus servidores ou colegas
		 sem que, para tanto, estejam devidamente autorizados;
XXII Manter-se atento às aulas e desempenhar as tarefas que
lhe forem atribuídas;
XXIII Tratar com respeito e cortesia os colaboradores e colegas
		 da unidade escolar;
XXIV Não utilizar telefone celular, walkman, discman, MP3 		
		 player, MP4 player, iPod, bip, pager e outros aparelhos 		
		 similares durante o horário das aulas, conforme Lei 		
		 Estadual nº 14.146/2008.
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XX Preservar a limpeza, manutenção do prédio, mobiliário 		
		 escolar, máquinas, aparelhos e outros equipamentos 		
		 utilizados nos cursos;
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Art. 92. Pela inobservância das disposições constantes nos dois
artigos anteriores, e de acordo com a gravidade da falta, o aluno
será passível das seguintes penalidades aplicadas pelo coordenador de EPT da unidade escolar ou por quem suas vezes fizer:
I Advertência verbal;
II Advertência por escrito;
III Suspensão das aulas e demais atividades escolares até
		 cinco (5) dias;
IV Exclusão da unidade escolar.
§1º. A pena de cancelamento da matrícula só poderá ser aplicada
após ouvir uma comissão de docentes especialmente designada
pelo diretor da unidade escolar, cujo parecer conclusivo tenha
sido homologado pela autoridade competente.
§2º. No decorrer do processo, será assegurada ao aluno ampla liberdade de defesa, por si ou por seus responsáveis, se menor de
idade.

Seção III
Dos Direitos e Deveres da Família dos Discentes
Art. 93. São direitos da família do discente:
I Ter acesso às informações necessárias ao 			
		 acompanhamento escolar e ao desenvolvimento da 		
		 aprendizagem do aluno, quando menor de idade;
II
		
		
		

Participar de eventos e reuniões que propiciem a busca de
soluções para os problemas ou necessidades da unidade
escolar e do aluno, quanto ao processo de ensino e 		
aprendizagem;
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§3º. Toda medida disciplinar aplicada deverá ser registrada, comunicada à empresa empregadora, quando for o caso e, em se
tratando de aluno menor, também ao responsável.
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III Ser ouvida em seus interesses, expectativas e problemas
		 que concorram para a compreensão do desenvolvimento
		 do aluno.
Art. 94. São deveres da família do discente:
I Colaborar com a unidade escolar nas ações educativas
		 voltadas para o respeito às normas de liberdade e 		
		 convivência;
II Comparecer à unidade escolar e demais atos 			
pedagógicas inerentes ao processo de acompanhamento
		 escolar do aluno;
III Ajudar o aluno na interpretação e cumprimento das normas
		 escolares;
IV Manter diálogo constante com a unidade escolar no 		
		 tocante ao desenvolvimento do aluno.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 96. O gerente, o coordenador de EPT, a coordenação pedagógica  e o Conselho de Classe – representado pela equipe escolar deverão tomar as providências necessárias para que este Regimento seja sempre conhecido pela comunidade escolar, pelos
pais e pelos membros da comunidade local e regional.
Art. 97. O presente Regimento poderá ser alterado, quando necessário, devendo as alterações propostas serem submetidas à
apreciação prévia do Conselho Regional do SENAI/DR-CE, vigorando a partir do semestre letivo de sua aprovação, salvo autorização expressa em contrário, em casos especiais.
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Art. 95. As unidades escolares serão regidas pelo presente documento e pela legislação específica da educação profissional e
tecnológica em vigor.
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Art. 98. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos ou
terão sua solução orientada por órgão designado pelo diretor do  
SENAI/DR-CE.
Art. 99. Este Regimento, uma vez aprovado pelo Conselho Regional do SENAI/DR-CE, entrará em vigor no semestre letivo de
sua homologação e publicação, sendo revogadas as disposições em contrário.
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