Horário de atendimento
Secretaria:
De 2ª a 6ª das 8h às 21h.
Sábado das 7h30 às 16h.

Biblioteca:

Acompanhe outros
cursos ofertados
pela escola através
do site:

Regulamento Interno
SENAI “Prof. João
Baptista Salles da Silva”

americana.sp.senai.br

2ª feira:
08h00 às 12h00
3ª feira:
13h15 às 17h00
4ª feira:
08h00 às 12h00
5ª feira:
13h15 às 17h00

Manual
- FIC
- PRONATEC

6ª feira:
08h00 às 12h00

Escola SENAI “Prof. João Baptista Salles da Silva”
Avenida Brasil, 2801, Pq. Residencial Nardini, Americana/SP
Tel: (19) 3471-2600 - http://americana.sp.senai.br
www.sp.senai.br/redessociais

1. É dever do aluno cumprir as normas da escola e as
prescrições constantes no regimento comum das
unidades escolares SENAI e na Proposta Pedagógica
e do Plano Escolar, disponíveis na biblioteca e com a
coordenação.
2. É obrigatória a frequência mínima a 75% das
aulas. O aluno com frequência abaixo de 75% não
receberá o certiﬁcado de conclusão do curso. Não
existe a possibilidade de abono de faltas e nem
reposição de aulas. Problemas de saúde (graves e
com afastamento médico) deverão ser tratados
diretamente com os coordenadores. Nos cursos de
NR10 e Operação de Empilhadeira a exigência de
frequência é de 100%.
3. É obrigatório o aproveitamento mínimo de 50,
como média, em escala de 0 a 100. Obs: Não estão
sujeitos à esta regra os cursos normativos (NR’s) e
convênios corporativos, que podem ter critérios
especíﬁcos de avaliação, e serão apresentados no
início de cada treinamento.
4. É dever do aluno tratar com educação e respeito
os demais alunos, instrutores, funcionários e
visitantes.
5. Não é permitido fumar dentro das instalações da
escola (Lei Nº 13.541 de 07/05/09), vir alcoolizado ou
ingerir bebida alcoólica em toda e qualquer
dependência da escola.
6. Não são permitidos jogos de azar em qualquer
dependência da escola.
7. Não é permitido entrar em sala de aula, laboratório,
auditório ou oﬁcina com latas de refrigerantes, sucos
ou qualquer tipo de lanche.
8. É dever do aluno zelar pelo patrimônio da escola,
instalações, máquinas, equipamentos, instrumentos,
materiais e demais recursos físicos, ﬁcando o aluno
obrigado a responder por eventuais danos causados.
9. Por se tratar de um Centro de Formação

Proﬁssional, essa escola procura reproduzir as
condições vivenciadas nas indústrias e, desta forma,
o aluno deverá apresentar-se com calçado fechado,
não sendo permitido o uso de bermudas, shorts, minisaias, camisetas de time de futebol ou com dizeres
ofensivos, camisetas regatas, camisetas sem manga,
chinelos, rasteirinhas, bonés, toucas, capuz, gorros
ou similares nos ambientes de ensino.
10. O uniforme escolar (camiseta) é de uso
obrigatório em todas as dependências da escola,
sendo vedada a sua alteração ou utilização de
camisetas com mangas dobradas.
11. É obrigatório o uso de Equipamento de Proteção
Individual (EPI) com Certiﬁcado de Aprovação (CA)
válido. Não será permitido o uso de piercing, corrente,
relógio, pulseira, anel e outros materiais dessa
natureza nas aulas práticas.
12. O docente o orientará sobre quais são os
Equipamentos de Proteção Individual indicados para
o seu curso.
13. O aluno deverá trazer o material necessário ao
acompanhamento das aulas, incluindo caneta, papel
para anotações, apostila, livro ou outro material
didático, fornecido no curso ou solicitado pelo
docente.
14. O horário de aula deve ser cumprido em sua
totalidade, portanto, deve-se evitar atrasos. Saídas
antecipadas somente com autorização da coordenação.
15. Não é permitida a presença de bebês e crianças
nos ambientes de ensino.
16. Não é permitida a permanência do aluno em sala
de aula, laboratório ou oﬁcina fora do seu horário de
aula ou desacompanhado do docente, mesmo
durante o horário do intervalo.
17. O uso de telefone celular deve se limitar aos
casos de emergência e mediante autorização do
docente.

18. É terminantemente proibida a gravação de
imagens ou sons durante as atividades escolares
sem a autorização formal de todos os envolvidos,
inclusive do docente.
19. É proibido o uso de aparelhos eletrônicos de
entretenimento durante as aulas.
20. O estacionamento do SENAI é de uso exclusivo
dos funcionários, aconselha-se não deixar objetos de
valor nos veículos estacionados fora das
dependências escolares.
21. O aluno que vier à escola de bicicleta deverá
guardá-la com corrente reforçada, devendo prendê-la
com cadeado para travar a roda e mantê-la em
condições seguras de uso. Durante a entrada e saída
da escola a bicicleta deverá ser empurrada. A
permissão da Escola para estacionamento de
bicicletas em suas dependências constitui-se mero
ato de cortesia, não tendo a mesma qualquer
responsabilidade por sua guarda.
22. Apesar da escola contar com sistema de
monitoramento por câmeras em sua áreas externas,
é dever do aluno zelar pelos seus objetos pessoais,
não sendo a escola responsabilizada por qualquer
ocorrência. Achados e perdidos serão armazenados
até o dia 15 do mês posterior. Procurar pela
coordenação.
23. É proibido namorar dentro do recinto escolar em
qualquer ambiente, inclusive transitar de mãos dadas.
24. O prazo para a retirada do certiﬁcado na
secretaria da escola é de 30 (trinta) dias, a contar da
data da última aula.
25. Caso você mude de endereço, telefone ou e-mail,
durante o curso, avise imediatamente a Secretaria da
Escola.
A coordenação estará a disposição para maiores
esclarecimentos.

