
Manual do

ALUNO



1

 
PREZADO ALUNO / PREZADA ALUNA

Sinta-se acolhido e acolhida pela FOYER – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO.

 A FOYER- ESCOLA TÉCNICA, fundada em Jandira, no ano de 2003,  é um Projeto 

Acadêmico, desenvolvido para atender a busca de realização de um Programa focado na 

Educação e no Treinamento, voltado às comunidades locais, atendendo às suas 

necessidades de formação humana, capacitação profissional e ampliação do Mercado de 

Trabalho.

  Este MANUAL do ALUNO foi escrito para você, aluno novo , que chegam para 

estudar em nossa Ins�tuição de Ensino.

  No decorrer das primeiras aulas anote suas dúvidas, procure pela Coordenação, 

conheça seus professores, faça suas anotações. É importante você sen�r-se seguro (a) e 

bem orientado(a) para bom aproveitamento de todas as disciplinas.

  A par�r de hoje você faz parte da FOYER, compondo, juntamente com toda a 

Comunidade Educa�va, professores, funcionários, direção e a coordenação,  um espaço 

cultural, acadêmico, cheio de desafios e com todas as possibilidades para alcançar seus 

sonhos, sua capacitação para um novo mercado de trabalho.

 Qualquer grupo social, por menor que seja, necessita de regras e orientações comuns, 

para o bom desenvolvimento de suas a�vidades.

  A Foyer – Ins�tuto de Educação e Treinamento,  também possui suas regras e 

Normas Regimentais que orientam e facilitam a vida acadêmica.

 Leia com atenção, anote suas dúvidas, procure esclarecê-las, cumpra aquilo que for de sua 

responsabilidade, lembrando-se de que todo aprendizado e aperfeiçoamento é o 

resultado do esforço de toda uma Equipe, na qual você, como aluno, também está inserido.

BOM CURSO!     
BOM APRENDIZADO!        

SUCESSO EM SUA CARREIRA!
Equipe de Direção 
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A escolha é nossa: formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros 
ou arriscar a nossa destruição e a da diversidade da vida. São necessárias mudanças 

fundamentais dos nossos valores, ins�tuições e modos de vida.

           
INSTITUTO FOYER e a CARTA DA TERRA (Moacyr Gadotti)

1 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR

Matu�no: 

ü INÍCIO: 9h00

ü TÉRMINO: 1300 - Com intervalo de 10 minutos: das 10h00 às 10h10

Vesper�no:

ü INÍCIO: 13h50

ü TÉRMINO: 18hs - Com intervalo de 10 minutos: das 15h50 às 16hs

Noturno

ü INÍCIO: 18h50

ü TÉRMINO: 23h - Com intervalo de 10 minutos: das 20h50 às 21hs

Para os alunos de enfermagem, durante período que es�verem realizando Estágios, seu horário será das 8 às 

12 h e das 19 às 23 horas.

2 – CURSOS EM DESENVOLVIMENTO

ü Técnico em Enfermagem

ü Técnico em Logís�ca

ü Técnico em Segurança do Trabalho

ü Técnico em Administração

ü Especialização Pós-Técnica em Enfermagem do Trabalho

ü Qualificação em Auxiliar de Farmácia/ Cuidador de Idosos / Cuidador Infan�l

ü Cursos Livres na Área da Saúde e Bem Estar: Esté�ca Facial, Drenagem Linfá�ca, Massagem    

Terapêu�ca, Massagem Modeladora, Depilação e outros.

3 – CARACTERIZAÇÃO DOS CURSOS:       

                  As diretrizes educacionais para a Educação Nacional visam transformar o Ensino Profissional de 

forma que responda, com maior eficiência e eficácia, às demandas do Mercado de Trabalho e aos 

requerimentos específicos do desenvolvimento econômico e social do  país. Obje�va, também, criar 

condições de empregabilidade para jovens ingressos na população economicamente a�va, qualificar e 

requalificar mão de obra e contribuir para a elevação da produ�vidade das empresas nacionais e da qualidade 

de vida da população.           

                   A Foyer- Escola Técnica vem se firmando cada vez mais no mercado como um Centro de Educação 

Profissional. Com sérios padrões pedagógicos e diferencial na qualidade de ensino, tem como missão:

ü Preparar seu aluno para uma profissão.

ü Educar e integrar seus alunos no mercado de trabalho de acordo com suas exigências atuais.

ü Inserir profissionais sempre mais qualificados numa sociedade cada vez mais compe��va e 

globalizada.

4 – OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO:

  A FOYER  desenvolve seus obje�vos de acordo com os fins declarados na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, segundo os princípios elencados a seguir:
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I   -  Igualdade de condições para o acesso e permanência na Escola;

II  -  Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;

III -  Respeito à liberdade e apreço à tolerância;

IV -  Garan�a de padrão de qualidade no ensino;

V  -  Valorização da experiência de vida de cada aluno

VI - Interdisciplinaridade, co-relacionando os conteúdos acadêmicos com a formação educacional, com as 

a�vidades profissionais e as prá�cas sociais de todos os alunos.

A FOYER – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO tem como desafio primeiro, realizar a 

ideologização de novos fundamentos para uma prá�ca dos profissionais técnicos  de todos os Cursos, onde  a 

vida plena  e digna como ser humano, seja um direito assegurado a todos.

A FOYER busca ser um caminho aberto em direção à proposta de promoção da Saúde, Segurança, 

Meio Ambiente e preservação da VIDA, em todos os seus aspectos, sempre numa perspec�va acadêmica de 

Educação para a formação de um ser humano mais completo, mais a�vo e consciente, par�cipante de uma 

ação mais efe�va, humana e social.

5 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

ü A avaliação do aproveitamento deverá incidir sobre o desempenho dos alunos nas diferentes 

experiências  de aprendizagem, tais como : provas escritas, par�cipação em sala de aula, Projeto de 

Encerramento de Curso, Trabalhos em Grupo, Visitas Técnicas, Apresentação de Seminários, 

desenvolvimento de prá�cas das áreas em estudo, relatórios e outras;

ü Será exigida a freqüência mínima de 75% do total de horas le�vas em cada disciplina para fins de 

APROVAÇÃO;

ü A avaliação será expressa por meio de notas, estas graduadas de 0.0 (zero) A 10.0 (dez)- organizadas 

de 0.5(meio) em 0.5(meio) ponto e terá em vista os obje�vos gerais e específicos de cada módulo;

ü O aluno terá uma nota final em cada uma das disciplinas do módulo cursado, expressando a sua 

condição de prosseguir ou não estudos no módulo subseqüente obtendo o cer�ficado de conclusão 

do curso;

ü Os trabalhos em equipe, individuais, ques�onários, provas obje�vas ou disserta�vas, provas prá�cas 

serão adotados como instrumentos de avaliação;

ü São aconselháveis observações da conduta dos alunos, anotações sobre seu desempenho como 

formas de avaliação pedagogicamente corretas;

ü A recuperação de caráter paralelo e/ou con�nuo no processo de aprendizagem, bem como a 

realização de trabalhos fora do período escolar, no período especial de caráter intensivo, tem por 

obje�vo recuperar o aluno da insuficiência verificada em seu aproveitamento, conduzindo-o a uma 

nova aprendizagem;

ü A par�cipação dos alunos nas Visitas Técnicas, bem como nos Estágios Supervisionados serão 

avaliados através de Relatório Específico com nota atribuída individualmente, sendo estes 

componentes para promoção final de módulo ou de Curso;
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ü A apresentação do PEC – Pesquisa de Encerramento de Curso – é condição de promoção final aos 

alunos dos Cursos Técnicos de Segurança do Trabalho e Logís�ca ou outro Curso Técnico com exceção 

de Enfermagem.

ü Quaisquer outras formas de avaliação não con�das nestas Normas regimentais, serão subme�das à 

avaliação da Coordenação e/ou Direção Pedagógica.

PROMOÇÃO:

ü Considerar-se-ão PROMOVIDOS os alunos que ob�verem nota final igual ou superior a 6.0 (seis) em 

cada um dos componentes curriculares de cada módulo, e presença igual ou superior à 75% em cada 

uma das disciplinas;

ü A média 6.0(seis) para cada componente curricular, será atribuída na composição de trabalhos, 

pesquisas, a�vidades orientadas, individuais e/ou em grupo, sempre na valoração máxima de 0 a 2.0 

pontos (zero a dois pontos), somadas às provas individuais formais, escritas, devidamente 

documentadas pelos professores, na valoração máxima de 0 a 8.0 (zero a oito) pontos;

ü No Estágio Supervisionado, a freqüência obrigatória é de 100% de presença e a média de promoção é 

6.0 (seis);

ü O Professor Supervisor do Campo de Estágio efetuará o controle e o registro da presença em 

formulários próprios, devidamente preenchidos e assinados pelo Responsável Técnico;

ü No caso das Visitas Técnicas estas são consideradas obrigatórias, assim como o cumprimento e 

apresentação dos Relatórios de Observação e Pesquisa, decorrentes da vivência acontecida entre os 

alunos e o Professor Orientador do Grupo;

ü Os relatórios das Visitas Técnicas serão entregues e validados e sua nota será atribuída na 

composição da média junto às disciplinas referentes aos estudos realizados – sempre na base 10.0 

(dez), sendo 6.0 a nota mínima para aprovação do Trabalho ou Visita Técnica;

ü Os alunos que não par�ciparem das Visitas Técnicas propostas pela Escola deverão fazê-lo, em 

caráter par�cular, ficando em situação de débito acadêmico, caso estas visitas não sejam realizadas;

ü A par�cipação dos alunos nos Estágios Supervisionados – também ficará subme�da à avaliação dos 

Professores Supervisores que apresentarão relatórios de seu desempenho em campo, devidamente 

preenchidos e assinados pelo Responsável Técnico ou Assessor Técnico;

ü A média de aprovação dos alunos, será ob�da pelo resultado da somatória das notas ob�das durante 

o período le�vo, nos diversos componentes curriculares ou, ainda, quando for o caso, alcançada 

posteriormente, através do processo de Recuperação Final.

6 – RECUPERAÇÃO

O Processo de Recuperação é parte do processo de aprendizagem, sendo aspecto integrante da 

metodologia u�lizada. A Recuperação Con�nua acontece em sala de aula, orientada pelos professores dos 

diferentes componentes curriculares, conforme os alunos apresentem dificuldades em seu aproveitamento. 

Os alunos que apresentarem dificuldades mais acentuadas, o professor da disciplina poderá realizar a 

Recuperação Paralela, orientado-os com a�vidades complementares, de acordo com as dificuldades 

A escolha é nossa: formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros 
ou arriscar a nossa destruição e a da diversidade da vida. São necessárias mudanças 

fundamentais dos nossos valores, ins�tuições e modos de vida.

           
INSTITUTO FOYER e a CARTA DA TERRA (Moacyr Gadotti)
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apresentadas – notando-se que a recuperação paralela não são necessariamente aulas- podem ser trabalhos 

de estudo e pesquisa com a finalidade de melhorar o entendimento e aprendizagem do aluno.

               Os estudos de Recuperação Final des�nam-se aos alunos com aproveitamento inferior a 6.0 (seis), nos 

diferentes componentes curriculares.

           O aluno em processo de Recuperação Final será encaminhado para reestudo do conteúdo no qual 

apresentou dificuldades e executará a�vidades complementares com material de apoio elaborado pelo 

professor e/ou orientador de aprendizagem, supervisionado pelo Serviço de Apoio Técnico-Pedagógico.

               Para os estudos de Recuperação Final serão man�das as notas de Trabalhos e Pesquisas e atribuídas 

novas notas para as avaliações escritas, mediante novos estudos realizados pelos alunos.

7 – COMPENSAÇÃO DE AUSÊNCIA

ü Considerar-se-á aluno com direito à compensação de ausência aquele que apresentar atestado 

médico original, com laudo, no prazo de 24 horas após o seu retorno às a�vidades regulares, e 

situações de mo�vo de força maior a serem analisadas pela Coordenação Pedagógica, sempre  em 

conjunto com a Direção Pedagógica;

ü As a�vidades para compensação de ausência serão cumpridas na própria escola sob a orientação do 

Coordenador Pedagógico e/ou Coordenador de Cursos que deverá encaminhar o aluno para 

assistência de aulas, no mesmo período ou adverso, com a Supervisão de algum professor do 

respec�vo Curso, que efetuará o controle e o registro da sua execução, assinando o Relatório 

elaborado pelo aluno, validando suas horas compensadas;

ü As a�vidades de Compensação de Ausência sempre são pagas – quando houver atestado será 

avaliado pela Direção Escolar;

ü As horas subme�das à compensação não poderão exceder o total de 30% da carga total da disciplina 

e a margem entre 25% e 30% será avaliada pelo Conselho de Classe, de acordo com a qualidade de 

aprendizagem e correspondência acadêmica do aluno em questão, durante o módulo de estudo.

8 – RETENÇÃO

O aluno será considerado RETIDO quando:

NA DISCIPLINA:

I. Não a�ngir a freqüência mínima de 75%, mesmo após o programa de compensação de ausência;

II. Não a�ngir a média de aprovação da disciplina – 6.0(seis), mesmo após a Recuperação Final;

III. Não par�cipar do Programa de Compensação de Ausência quando indicado pelo Conselho de Classe;

IV. Não ob�ver 100% de freqüência em Campo de Estágio – quando exigidos por Lei

NO MÓDULO

ü Ob�ver em três ou mais disciplinas a média inferior a 6.0(seis) e a frequência inferior a 75%

NO CURSO

ü Não concluir completamente os estudos, em todos os componentes curriculares, não alcançando as 

médias de aprovação em todas as disciplinas dentro de todos os módulos propostos.

ü Não concluir os estudos dentro dos percentuais determinados como legais em cada módulo
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9 – ATRASOS E FALTAS

ü Não existe abono de faltas. O aluno somente poderá ter suas faltas somente jus�ficadas de acordo 

com a legislação per�nente, nas situações descritas abaixo:

               “Decreto-Lei nº 1044 de 21/10/69: Portadores de afecções”  (doenças infectocontagiosas).

Obs: O atestado deverá informar o período de afastamento e o código internacional da Doença ( CID ).

· Lei Federal nº 6202 de 17/04/75: Alunas gestantes

· Lei Federal nº 4375 de 17/08/64:  Serviço Militar

ü Para atrasos no horário de início do período de aulas do dia haverá uma tolerância de 15 minutos, 

finda a qual o docente fará a chamada nominal do aluno;

ü Esta chamada será repe�da no retorno após o intervalo. O aluno que tendo comparecido às duas 

primeiras aulas, ausentar-se após o intervalo, poderá ficar com falta nas duas úl�mas aulas; 

ü Os alunos que �verem a presença inferior a 75% da carga horária da disciplina, estarão em DP 

(Dependência), sendo obrigados, pelas normas regimentais da Escola, refazerem a disciplina em 

outra turma no momento em que a disciplina es�ver sendo ministrada e de acordo com as 

orientações dadas pela Coordenação. As disciplinas realizadas em caráter de Dependência serão 

pagas;

ü Todas as faltas jus�ficadas pelos alunos, com ou sem atestado, serão validadas pela Equipe de 

Coordenação encaminhando para a compensação de ausência ou reposição;

ü Os alunos que perderem provas deverão requerer Prova Subs�tu�va e cumpri-la conforme a data e 

horário estabelecidos pela Equipe de Coordenação;

ü As provas subs�tu�vas são pagas – mediante atestado médico a Coordenação validará ou não o 

abono do pagamento da prova;

ü Não há prova subs�tu�va da subs�tu�va – em caso de ausência na subs�tu�va será atribuído zero 

(0,0) ao aluno;

10 – DOCUMENTOS E PRAZOS 

ü Os alunos terão como prazo máximo, 30 (trinta) DIAS PARA ENTREGAR TODA DOCUMENTAÇÃO 

REQUERIDA NO ATO DA MATRÍCULA;

ü Em não cumprindo com a entrega da documentação, os alunos estão sujeitos a serem impedidos de 

freqüentar a turma e sua presença não será considerada nos Diários de Classe;

11 – MATERIAL DIDÁTICO

ü O material didá�co é de uso obrigatório e deverá ser trazido diariamente para fins de estudos em sala 

de aula, com a orientação dos professores;

ü O material didá�co será determinado pela Equipe Pedagógica da Escola e deverá ser adquirido pelo 

aluno conforme cláusulas contratuais.

12 – DESISTÊNCIA

Em caso de desistência, o aluno deverá estar com o pagamento em dia, e procurar a Coordenação Pedagógica 
para preencher o requerimento de cancelamento. 

A escolha é nossa: formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros 
ou arriscar a nossa destruição e a da diversidade da vida. São necessárias mudanças 

fundamentais dos nossos valores, ins�tuições e modos de vida.

           
INSTITUTO FOYER e a CARTA DA TERRA (Moacyr Gadotti)



7

13 – TRANSFERÊNCIA

As transferências de turno ou para outra unidade escolar poderão ocorrer mediante:

ü Formalização através do preenchimento de formulário próprio a disposição na secretaria/tesouraria;

ü      Disponibilidade de Vagas;

ü Compa�bilidade entre os conteúdos em andamento;

 ü  Desde que o aluno esteja quite (tanto em questões rela�vas ao aproveitamento dos conteúdos / 

competências, quanto ao pagamento).

14 – TAXAS

O aluno dos Cursos ou Programas está sujeito ao pagamento de taxas, cujo valor será fixado em consonância 

com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.

ü Taxas específicas para conteúdos em dependência, adaptações, aulas em regime de compensação de 

ausência e/ou avaliações especiais.

ü Taxa para declarações, segundas vias de cer�ficado, diploma, histórico escolar e histórico de 

transferência.

ü    Será cobrada a taxa no caso de transferência de período.

15 – PAGAMENTOS DE PARCELA

 O pagamento das parcelas é feito através de boleto bancário, que são entregues em forma de carnê em sala de 

aula.  Caso o aluno não receba o boleto em tempo hábil para pagamento em dia, o mesmo deverá entrar em 

contato com a tesouraria, para evitar cobrança de multa e correção diária, como estabelece o Contrato de 

Prestação de Serviços Educacionais.

16 – SALA DE LEITURA E  PESQUISA

ü Todo aluno tem direito ao uso da Sala de Estudos/Pesquisa;

ü O acervo bibliográfico pode ser consultado na escola, não é permi�do o emprés�mo para consultas 

fora da escola;

ü O aluno que re�rar o livro para consulta e não devolvê-lo no mesmo dia, será responsabilizado e 

convocado a arcar com o valor do prejuízo.

17 –  LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

ü Os computadores poderão ser u�lizados para elaboração de trabalhos escolares e consultas à 

Internet;

ü Qualquer professor pode reservar o laboratório para aulas e consultas, com agendamento junto às 

Auxiliares Pedagógicas;

ü Em caso de u�lização do espaço pelo professor e sua turma, os alunos que não compõe o grupo não 

poderão ficar no local;
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Não é Permi�do:

· Desconectar cabos de energia das tomadas

· Desconectar cabos de rede, teclado e mouse.

· Acesso à sites pornográficos e similares;

· Consumo de bebidas e alimentos;

· Alterar qualquer configuração dos computadores.

18 – LABORATÓRIO  DE ENFERMAGEM E FARMÁCIA

ü Os Laboratórios de Enfermagem e Farmácia contem materiais apropriados da área, des�nando-se às 

aulas prá�cas dos Cursos Técnicos de Enfermagem e Qualificação em Farmácia;

ü Os Laboratórios de Enfermagem e Farmácia e aulas prá�cas são supervisionados pelo Responsável 

Técnico e assessor da Área, sendo de uso exclusivo dos Professores e respec�vos alunos dos Cursos 

afins.

19 – DIREITOS DO ALUNO

De acordo com o Regimento Escolar FOYER, em sua Seção II, ar�go 55, são DIREITOS DO ALUNO no 

INSTITUTO FOYER:

ü Receber formação pedagógica e educacional adequada em conformidade com a matriz curricular 

dos Cursos;

ü Ser respeitado em sua pessoa por parte de toda a Comunidade Escolar;

ü Ter asseguradas as condições favoráveis de aprendizagem, devendo ser-lhe propiciada a assistência 

adequada por parte dos educadores e acesso aos recursos materiais e didá�cos da Escola;

ü Receber todas as avaliações regulares mensais, assim como seus resultados e no�ficações do seu 

desempenho escolar;

ü Receber os resultados das Reuniões de Conselho de Classe, assim como as orientações resultantes 

dos encaminhamentos feitos pela Equipe Pedagógica;

ü Conhecer a proposta pedagógica da Escola, bem como seus critérios de Avaliação;

ü Recorrer à Direção, de modo livre e espontâneo, sempre que houver necessidade;

ü Ser ouvido pelo Setor Administra�vo sempre que houver necessidade;

ü Ser atendido e orientado pela Coordenação Pedagógica, em qualquer tempo e hora durante seu 

período de aprendizagem dentro da Ins�tuição;

ü Fazer uso do espaço escolar, buscando melhoria em seus estudos, nos horários e espaços des�nados 

ao apoio pedagógico ao aluno;

ü Receber todas as aulas que compreendem a matriz curricular pedagógica do Plano de Curso, por 

profissionais regularmente capacitados para as diferentes disciplinas;

ü Ser orientado para os Programas de Recuperação conforme o próprio Regimento e Plano Escolar 

indicam.

A escolha é nossa: formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros 
ou arriscar a nossa destruição e a da diversidade da vida. São necessárias mudanças 

fundamentais dos nossos valores, ins�tuições e modos de vida.

           
INSTITUTO FOYER e a CARTA DA TERRA (Moacyr Gadotti)
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20 – DEVERES DO ALUNO

                  De acordo com o Regimento escolar do Ins�tuto FOYER, em sua Seção III, ar�go 56, são DEVERES 

DO ALUNO:

ü Par�cipar conscientemente de sua própria educação, comparecendo a todas as a�vidades;

ü Integrar-se à Comunidade Escolar;

ü Respeitar educadores, colegas, funcionários, assim como seus valores morais e culturais;

ü Respeitar o espaço �sico e bens materiais da escola colocados à sua disposição;

ü Comparecer às a�vidades escolares trajando roupas adequadas conforme orientação da 

Coordenação e/ou Direção Escolar;

ü Estabelecer uma comunicação harmoniosa com seus educadores;

ü Apresentar seus trabalhos pontualmente evitando desencontros com as normas estabelecidas pelos 

diversos docentes;

ü No caso de excesso de faltas apresentar a documentação necessária à Coordenação Pedagógica, 

cumprindo as exigências da Lei;

ü Respeitar e zelar pelo prédio e demais ambientes da Escola, pelos materiais e equipamentos de uso 

cole�vo, assim como pelo seu próprio  material e dos colegas;

ü Não portar, u�lizar, fornecer ou comercializar material que represente perigo para a saúde, 

segurança e/ou integridade �sica e moral sua ou de outrem;

ü Não fazer uso do celular indevidamente, cumprindo as regras estabelecidas pela Equipe de 

Coordenação Pedagógica;

ü Obedecer e  respeitar a proibição de não fumar nas dependências da Escola, nem fazer uso ou trazer 

bebidas alcoólicas ou outras substâncias tóxicas, legais ou ilegais;

ü Portar a carteirinha escolar diariamente, conforme orientações da unidade escolar;

ü Não promover a�vidades comerciais, de qualquer espécie, nas dependências da Escola;

ü Respeitar os horários estabelecidos pela Escola, cumprindo os horários de entrada e saída, 

garan�ndo a frequência mínima estabelecida para o seu aproveitamento escolar;

ü Não se apropriar de materiais alheios;

ü Não se envolver em desavenças de colegas e/ou outras pessoas que estejam no ambiente escolar;

21 – SANÇÕES AOS ALUNOS E SUAS APLICAÇÕES

ü O não cumprimento das obrigações e a incidência em faltas disciplinares poderão acarretar ao aluno 

as sanções de advertência, suspensão e/ou transferência regular ou compulsória;

ü Antes da aplicação de qualquer advertência aos alunos, será feito um trabalho de orientação 

educacional e observação, através do diálogo, visando a conscien�zação e a o entendimento das 

conseqüências de qualquer falta come�da;

ü Em casos de extrema gravidade poderá ser ouvido o Conselho de Classe, conforme sugestão da 

Direção Escolar, sendo tomadas as medidas cabíveis em observância ao próprio Regimento, 

respeitando-se a Legislação vigente;
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ü Em situações diversas, não previstas no Regimento Escolar, a Direção Escolar tem total autonomia e 

direitos sobre as decisões e encaminhamentos educacionais e pedagógicos a serem feitos.

22 – ESTÁGIOS

ü Em caso dos Estágios para os Cursos de Enfermagem o aluno deverá cursar 100% da carga horária de 

estágio, previstas em Plano de Curso, conforme Regimento Escolar;

ü Caso o aluno tenha alguma falta, deverá repor em turma/horário e local pré-determinados pelo 

Coordenador de Cursos, em harmonia com o Responsável Técnico, sendo cobrada uma taxa 

adicional por hora, sendo que seu estágio regular, previsto dentro da mensalidade, já fora realizado.

23 – SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES;

ü Quaisquer sugestões e/ou reclamações que o aluno queria apresentar à FOYER – Ins�tuto de 

Educação e Treinamento, relacionadas aos serviços educacionais prestados, deverão ser feitas por 

escrito, em formulário próprio disponível na Recepção, Secretaria Escolar ou através do e-mail 

canaldoaluno@foyer.com.br. 

Profª. Maria do Carmo Kalil Ohl

DIRETORA ESCOLAR

RG nº 11.242.343-7 SSP/SP

Reg.MEC Nº491.383 SP/SP

A escolha é nossa: formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros 
ou arriscar a nossa destruição e a da diversidade da vida. São necessárias mudanças 

fundamentais dos nossos valores, ins�tuições e modos de vida.

           
INSTITUTO FOYER e a CARTA DA TERRA (Moacyr Gadotti)



Av. Conceição Samartino, 550 - Piso 3
Centro - Jandira - SP

(11) 4789 -4340


