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REGIMENTO INTERNO 
 
Prezado aluno e responsável,  

O Instituto Educarte é um curso preparatório com caráter 
social que busca oferecer uma preparação de qualidade e de valor 
acessível para concursos de vestibular, escolas técnicas e 
concursos militares. 
 Apresentamos aqui algumas REGRAS para um melhor 
aproveitamento individual e coletivo, para uma convivência escolar 
saudável e equilibrada e para a boa preparação. 
 

I. Horários de entrada, saída e atrasos: 
As aulas poderão acontecer às segundas, quartas e sextas 08h às 
12:30h/13h30 às 18h ou às terças e quintas 08h às 12:30/13:30 às 
18h ou sábado das 08h às 17h, de acordo com a opção contratada 
pelo aluno no ato da matrícula. 
A TOLERÂNCIA DE ATRASO permitida ao aluno será de 15 
minutos a partir do início da primeira aula, após esse tempo o aluno 
deverá aguardar troca de professores no segundo tempo de aula, 
independente de serem tempos seguidos.  
 

II. Intervalo: 
Devido aos atrasos ocorrentes que prejudica o bom 
desenvolvimento da aula e rendimento do aluno, a tolerância na 
volta do intervalo será de 5 minutos.  
Salvo, o horário do almoço das turmas de sábado. A tolerância na 
volta do mesmo será 15 minutos, passando disso, o aluno deverá 
aguardar o próximo tempo de aula. 
Durante a aula NÃO SERÁ PERMITIDA a saída de alunos em 
grupo para irem ao banheiro, logo, só será permitida saída de um 
aluno por vez. 
 

III. Frequência: 
O aluno deve registrar sua presença através de assinatura em 
listagem nominal, que será passada em todas as turmas, em todos 
os turnos ou em qualquer sistema de controle utilizado pela 
instituição de ensino.  
As informações sobre a frequência do aluno estarão à disposição 
dos responsáveis na coordenação e no portal do aluno disponível 
no site do Instituto Educarte (www.institutoeducarte.org.br) 
 

IV. Kit do Aluno 
O Kit do Aluno é composto por: 01 apostila volume único, 01 camisa 
do uniforme, simulados periódicos, 01 folha padrão de 
redação/semana e 01 redação corrigida ao mês. A utilização do 
material é individual e insubstituível, e ainda, necessária para um 
aproveitamento total do curso, devendo ser adquirido junto a 
secretaria do curso.  

V. Patrimônio, professores e funcionários: 
Deve respeitar os professores, funcionários e colegas, jamais 
dirigindo a qualquer um deles grosseria, palavrões ou gestos 
inadequados. Evitar apelidos e frases pejorativas no ambiente. É 
PROIBIDO o namoro nas dependências da Instituição, bem como 
brincadeiras que abonem a conduta dos colegas.  

O aluno tem O DEVER de colaborar com a preservação do 
Patrimônio e todo material utilizado em sala de aula ou áreas de 
entretenimento, bem como mantê-los limpos e organizados. É 
PROIBIDO O USO de corretivo, canetas, hidrocores, e outros, para 
rabiscar qualquer objeto dentro da sala, principalmente carteiras e 
paredes, cabendo ao inspetor ou qualquer funcionário presente 
encaminhar o autor da ação para a coordenação, para que o 
mesmo seja advertido e punido imediatamente. 

VI. Objetos pessoais: 

Não é permitido ao aluno o uso de CELULAR entre outros 
aparelhos eletrônicos, durante a aula, para qualquer fim que não 
seja o de ferramenta pedagógica. O porte e a guarda de valores e 
de objetos de uso pessoal ficam sob inteira responsabilidade do 
aluno, por isso evite deixá-los em qualquer lugar. 
 
VII. Uniforme 

A partir do momento que a venda da camisa estiver disponível na 
coordenação, a utilização da mesma será obrigatória. Devendo o 
aluno permanecer com ela todo o tempo em que estiver dentro da 
instituição e suas dependências. NÃO É PERMITIDO O USO DE 
BONÉ dentro da sala de aula e nas dependências da instituição. 
Solicitamos especial atenção a este item, pois proporciona maior 
segurança para os alunos, facilitando a identificação visual de 
quem realmente é aluno do curso.  
 
VIII.   Simulados 
Visando uma melhor preparação e entendendo que o simulado é 
uma ferramenta de autoavaliação para o aluno, o Instituto Educarte 
oferecerá ao longo do ano edições de provas para todas as turmas. 
Em breve divulgaremos mais informações.  
Somente o aluno adimplente e devidamente inscrito estará 
autorizado a participar do simulado. Cumpre ressaltar que caso o 
aluno não se enquadre nos requisitos necessários para 
participação, o mesmo poderá retirá-lo na coordenação pedagógica 
posterior ao dia de sua aplicação.  

Conclusões finais: 
A não observância destas normas IMPEDIRÁ O ALUNO de assistir 
às aulas e, consequentemente, acarretará prejuízo para sua 
aprendizagem e aprovação. 
 
O Instituto Educarte buscará recursos e estratégias para que cada 
estudante e seu responsável compreendam e respeitem as 
normas. Porém, quando os limites forem ultrapassados e as regras 
não forem seguidas, o aluno estará sujeito às sanções, conforme 
expresso no regimento acima, se tornando passível das seguintes 
penalidades (de acordo com a gravidade da indisciplina): 
Orientação pessoal; advertência escrita; exclusão do curso; 
solicitação da presença dos pais. 
 
Certos de que o CUMPRIMENTO DESTAS NORMAS assegurará 
a convivência harmoniosa e saudável de todos e permitirá o 
desenvolvimento acadêmico pretendido por nossos profissionais, 
pelos alunos e por seus responsáveis, reiteramos nossa plena 
disposição em atendê-los sempre. 
 

Atenciosamente, 
Direção Geral. 

 

http://www.institutoeducarte.org.br/

