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POLÍTICA DA QUALIDADE E DO MEIO AMBIENTE
O SENAI-SP, no cumprimento de sua missão, promove o contínuo aprimoramento dos serviços educacionais e tecnológicos,
direcionando os esforços para:

Atendimento à legislação aplicável aos seus processos e serviços;

Preservação do meio ambiente por meio da prevenção à poluição e do uso consciente dos recursos;

Manutenção dos ambientes de trabalho adequados e seguros;

Atendimento às necessidades e expectativas dos clientes;

Desenvolvimento contínuo dos recursos humanos.

Linhas de Educação Profissional



Cursos Regulares: são aqueles oferecidos regularmente como os Cursos de Aprendizagem Industrial e o Técnico,
previstos para atender respectivamente, para adolescentes e jovens com ensino fundamental concluído ou que estejam
cursando o nível médio. Sendo ambos gratuitos e com ingresso por meio de processo seletivo;
Cursos de Formação Inicial e Continuada: são cursos de duração variada que atendem às demandas específicas das
empresas e comunidade, dirigidos a profissionais atuantes ou que buscam nova inserção no mercado, proporcionando
qualificação, aperfeiçoamento e especialização.

Direitos do Educando:







receber ensino de qualidade;
ser respeitado por todos os agentes do processo educativo, pessoal e culturalmente;
ter acesso a níveis mais elevados de ensino;
receber acompanhamento pedagógico sistematizado;
participar de atividades didático-pedagógicas que complementem sua aprendizagem e
ter resguardados seus direitos de defesa em Conselho de Classe e Escolar.




respeitar as normas administrativas e pedagógicas inerentes ao curso ou níveis de ensino;
empenhar-se na auto-educação e no aproveitamento de todos os recursos disponíveis ao seu progresso intelectual e
profissional;
comparecer pontualmente aos compromissos escolares;
respeitar as diferenças individuais relacionadas com etnia, credos, opções políticas e culturas diferenciadas;
participar de todas as atividades escolares que concorram para o aprimoramento da sua formação profissional e
educação para a cidadania;
relacionar-se com respeito e cortesia com colegas, funcionários e demais agentes do processo educativo;
respeitar as normas disciplinares, de segurança e de prevenção de acidentes, conforme as características do curso;
manter a Escola informada sobre aspectos que não possam ser negligenciados, com relação à sua saúde e integridade
física e mental;
manter a Escola informada sobre os motivos de eventuais ausências e mudanças de residência e ou local de trabalho;
zelar pelo patrimônio da unidade escolar e pelo material que lhe for confiado, colaborando na sua conservação e
manutenção.

Deveres do Educando:










É vedado ao educando:













entrar nas dependências da escola ou retirar-se sem permissão do docente e autorização do Diretor ou de funcionário
por ele indicado;
comportar-se de forma inadequada dentro ou fora da escola, promovendo ações que impliquem prejuízo ao SENAI;
promover hostilidade ou desprestígio ao SENAI, aos seus funcionários e colegas, ou deles participar;
realizar atividades não autorizadas,
usar a sigla SENAI (logotipo) sem autorização;
permanecer antes do início das aulas ou em seus intervalos fora da escola;
promover, sem prévia autorização, coletas ou subscrições dentro do estabelecimento;
manter o telefone celular ligado durante as aulas;
divulgar, por qualquer meio, assuntos que envolvam a unidade, seus funcionários ou colegas, sem autorização, e
permanecer no recinto das aulas sem os trajes adequados (calçado de couro/segurança, camiseta e calça cumprida)
para a segurança pessoal;
usar trajes incompatíveis com as normas vigentes na escola, de segurança e de ordem (chinelo, bermuda, camiseta
regata, brincos em geral, bonés, etc).

fumar nas dependências da Escola (conforme Lei 577/08)

Das sanções:
O educando que infringir as normas disciplinares da unidade escolar ou do Regimento, receberá orientação e será passível
de advertência verbal, escrita ou afastamento temporário, de até três dias, de todas as atividades escolares.
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Processo de Avaliação
A avaliação relaciona o desempenho do aluno com um padrão estabelecido. as avaliações de cada componente curricular, e
serão sintetizadas por:
representa nota síntese
A  A2  A3  ... An onde: NS :
A1, A2, A3 e An :
representam os resultados de cada avaliação.
NS  1
n
n:
representa o total de avaliações do período.
Nos cursos de formação continuada, os parâmetros para a determinação da Nota Final (NF) estão definidos nos planos de
ensino dos professores.

Freqüência
O controle e a freqüência é responsabilidade da escola, sendo a presença obrigatória e não havendo abono de faltas.
Para aprovação é exigida freqüência mínima de 75% do total de horas-aula do curso.
Haverá compensação de ausência, para aluno que faltou entre acima de 25% das horas-aula, somente com justificativa
destas faltas, devendo ser anexadas ao relatório do curso. A Escola definirá o valor de cobrança pelas horas de reposição.

Promoção
Será considerado promovido ou concluinte de estudos, o educando que, ao final dos cursos, obtiver nota final (NF), igual ou
superior a 50, numa escala de 0 a 100 e freqüência igual ou superior a 75% das aulas dadas.

Recuperação
Será considerado em recuperação, o aluno que não atingir a nota mínima estabelecida nas avaliações da unidade. A nota
após o processo de recuperação será dada por:
Onde: NFA1 – Nota da avaliação após a recuperação
A + Arecup
A1 – Nota da avaliação da unidade de ensino
NFA1 = 1
Arecup – Nota da avaliação de recuperação
2

Atrasos
É tolerado atraso, sendo registrada na Ficha de Controle do Aluno:
o professor registrará falta ao início de cada hora/aula,
saída antecipada serão assinada pelo docente. Alunos menores de 18 anos, devem trazer autorização dos
pais/responsáveis. Para todas as saídas antecipadas serão computadas no relatório, as horas ausentes.

Faltas
É de responsabilidade do aluno o controle de suas faltas. O docente informará o total de faltas do aluno quando solicitado.
Em casos especiais, como afastamento por doença, o aluno deve notificar a Coordenação, podendo ser dispensado da
presença à Escola. No caso de falta à prova, o aluno deverá trazer justificativa para o docente.

Circulação pela Escola
No horário de lanche, não é permitido permanecer nas salas, oficinas, estacionamento de veículos, bicicleteiro e bem como
próximo à grade ou sair da escola sem autorização.
Não é permitido fumar nas dependências da escola.

Apresentação Pessoal
Não é permitido:
 usar calçados rasgados, descolados, desamarrados, tênis ou chinelos;
 usar bonés, capuz, gorros ou cobertura na cabeça nas dependências da escola;
 usar camiseta regata e mini-blusa, bermuda, ou trajes que deixem partes do corpo a mostra.
Nas oficinas deverá ser utilizado uniforme (camiseta e avental) e EPI (Equipamentos de Proteção Individual – Sapato de
Segurança, Óculos de Segurança – ambos com CA, e redinha para cabelo).

Veículos e bicicletas
Concede-se que veículos (carros e motos) e bicicletas sejam estacionados dentro da escola, desde que o aluno concorde em:
a) estacionar somente nos lugares demarcados para carro, motos e para bicicletas;
b) prender as bicicletas com cadeado e corrente;
c) respeitar a preferência na entrada/saída para pedestres, bicicletas, motocicletas e os automóveis, e
d) entrada e saída das bicicletas pelo portão de pedestres, somente empurradas.
Observação: por tratar-se de um espaço aberto ao público em geral haverá controle, porém não terá vigilância e

conseqüentemente responsabilidade por parte da escola sobre eventuais danos ou furtos dos mesmos.
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