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1) FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES 

 

 Asa Sul Taguatinga Gama 

Segunda  

a Sexta 
7h - 23h 7h - 23h 7h - 19h 

Sábado 7h - 19h 7h - 19h 7h - 19h 

 

A Secretaria encerrará suas atividades 1h antes do 

fechamento do Curso. 

 

2) HORÁRIOS DAS AULAS 

 

Manhã: 7h45 às 12h45 

Tarde: 14h às 18h45 

Noite: 19h às 23h 

Específicas: horários variáveis 

Intervalos: após o 2º ou o 4º horário, conforme calendário 

divulgado no início das aulas.  

 

Atenção: O aluno deverá retornar à sala de aula após o toque 

do primeiro sinal. Não será permitida a entrada do aluno após 

o início da aula. Em caso de atraso, o aluno poderá entrar em 

sala ao fim de cada aula simples. 

 

Obs. Algumas aulas serão oferecidas fora da grade.  

O aluno deverá se inscrever em um dos horários 

disponibilizados para cada disciplina, conforme sua 

conveniência. 

 

Entrada em sala: Após o início das aulas, será permitido 

entrar em sala nos seguintes horários: 

Manhã: 8h, 8h30 ou nas trocas de professor 

Tarde: 14h15, 14h45 ou nas trocas de professor 

Noite: 19h15, 19h40 ou nas trocas de professor 

 

3) ESPECÍFICAS 

 

Alguns serviços do Curso são restritos a alunos matriculados 

em turmas regulares. Assim, alunos matriculados apenas em 

Específicas não terão direito a: 

 

a) Entregar redações para correção; 

b) Participar dos simulados completos (ver item 6), exceto 

quando autorizado pela Coordenação. 

c) Inscrever-se para atividades e aulas complementares  

(por exemplo, aulões interdisciplinares e turmas de 

Matemática Básica), exceto quando autorizado pela 

Coordenação. 

 

4) ÁREAS DE ESTUDO 

 

As áreas de estudo só poderão ser utilizadas pelo aluno fora 

do seu horário de aula. 
 

 Asa Sul Taguatinga Gama 

Segunda 

a Sexta 
8h30 - 22h 8h30 - 22h 8h30 - 18h 

Sábado 8h30 - 18h 8h30 - 18h 8h30 - 18h 

5) MONITORIA 
 

A monitoria está disponível para o aluno em sessões de 15 
minutos por atendimento, sempre fora do horário de aula de 
sua turma. O atendimento será por ordem de inscrição, que 
deverá ser feita na lista de horários de cada monitor.  
O aluno que precisar de mais tempo com um monitor, deverá 
inscrever-se novamente na lista, respeitando a fila. 
 

 Asa Sul Taguatinga Gama 

Segunda 
a Sexta 

9h -12h 
14h - 18h 
19h - 21h 

9h - 12h 
14h - 18h  
19h - 21h 

9h - 12h 
14h - 18h 

Sábado 
9h - 12h 

14h - 18h 
9h - 12h 

14h - 18h 
9h - 12h 

14h - 18h 

 
6) SIMULADOS 
 
Os simulados Enem serão oferecidos em dois formatos - 
presencial e online -, seguindo a distribuição de questões e 
tempo previstos no Edital e observação das regras 
pertinentes. Todos os simulados terão classificação e boletins 
de desempenho. 

 

 1
o
 Dia de Prova 2

o
 Dia de Prova 

 
Ciências Humanas 

Linguagens e Códigos 
Redação 

Ciências  
da Natureza 
Matemática 

Simulados 
Presenciais 

Domingo,  
das 13h30 às 19h 

Domingo,  
das 13h30 às 18h 

Simulados 
Online 

Disponíveis  
sábado e domingo 

Disponíveis  
sábado e domingo 

 

6.1)  Simulados Presenciais 
 

Serão realizados na unidade em que o aluno está matriculado, 
em dois domingos consecutivos. Alunos atrasados não serão 
admitidos. 
 
6.2)  Simulados Online 

 
Serão realizados em 2 finais de semana consecutivos (cada 
um para um dia de prova), ficando as provas disponíveis para 
acesso nos respectivos sábados e domingos, em horários a ser 
comunicados pela Coordenação. 
 

6.3)  Cronograma 
 

Inscrições: deverão ser feitas até às 22h da terça-feira da 
semana de aplicação de cada prova, no local indicado pela 
Secretaria da unidade onde o aluno está matriculado. 
 

Gabaritos: segunda-feira, às 10h, no mural de cada unidade. 
 

Revisão de Questões: o aluno poderá solicitar revisão de 
gabarito até às 22h da terça-feira seguinte à realização de 
cada simulado, por meio de formulário disponível na 
Secretaria da unidade. Para os simulados Enem, a revisão terá 
finalidade exclusivamente educacional, não provocando 
alteração na classificação. 
 

Boletim de Desempenho: até 10 dias úteis após a realização 
de cada simulado. 
 

Obs. O aluno que não tiver se inscrito, mas desejar ter acesso 
ao caderno de provas poderá fazer uma solicitação 
diretamente à Coordenação, na segunda-feira imediatamente 
seguinte à realização do simulado, que será atendida 
mediante apresentação de justificativa e sujeita à 
disponibilidade de excedente de cadernos impressos. 
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7) REGRAS GERAIS 
 

 Para segurança de todos, o aluno deve ter sempre 
consigo a Identidade Estudantil, que será requerida 
para acesso às dependências do Curso e pode ser 
solicitada por funcionários a qualquer momento.  

 Não é permitido guardar lugar na sala de estudo 
individual – qualquer item deixado no recinto sem 
seu proprietário será recolhido. O aluno só poderá 
retirar seus pertences diretamente na 
Coordenação/Supervisão. Em caso de reincidência, o 
aluno receberá uma advertência, conforme em 
contrato. 

 É terminantemente proibido o uso de celulares, 
tablets e outros aparelhos eletrônicos e/ou 
audiovisuais em sala de aula para atividades não 
auxiliares ao aprendizado (fotografia de conteúdo ou 
gravação de áudio deverão ser autorizados pelo 
professor e o aluno não deverá manipular o aparelho 
além do necessário para esses fins). 

 A temperatura das salas de aula será regulada a 23
o
C, 

conforme resolução da Anvisa. 
 O preparo de refeições é proibido nas áreas internas 

do Curso. Será permitido o consumo de refeições 
rápidas e que não causem sujeira, barulho ou odores 
prejudiciais à convivência no ambiente.  
A alimentação só é permitida nos locais e horários 
devidamente indicados. 

 O aluno que se ausentar da sala durante as aulas não 
será autorizado a retornar até a próxima troca de 
professor. Em caso de necessidade particular (saúde, 
trabalho, transporte etc.), o aluno deverá requerer, 
antecipadamente, na Secretaria, uma autorização, 
que será concedida pela Coordenação do Curso, após 
avaliação do caso, em caráter excepcional ou 
permanente. O aluno menor de idade só receberá a 
autorização de saída do Curso mediante solicitação 
dos pais ou responsáveis. 

 Nas trocas de professores, é permitido ao aluno sair 
de sala para se hidratar, utilizar o banheiro ou tomar 
medicamentos. Outras necessidades pessoais devem 
ser deixadas para o horário do intervalo ou após o 
encerramento das aulas. 

 Para preservar a saúde e bem-estar de alunos e 
funcionários, o aluno que contrair qualquer doença 
infectocontagiosa deverá informar imediatamente a 
Supervisão/Coordenação e não poderá frequentar o 
Curso até apresentar liberação médica.  
O não cumprimento desta regra poderá acarretar 
desligamento imediato. 

 
8) SANÇÕES 

 

Ao cometer uma das faltas previstas neste Manual, um 
funcionário do Curso registrará uma ocorrência, a ser 
encaminhada à Coordenação, que poderá chamar o aluno 
para esclarecimentos e definirá se deverá ou não ser aplicada 
uma advertência. (Em caso de registro de duas ocorrências, 
uma advertência será automaticamente aplicada.) Uma vez 
efetivada, o aluno e seu responsável financeiro receberão 
uma cópia da advertência. 

Ao atingir duas advertências, como previsto em 
contrato, o aluno poderá ser desligado do Curso.  
O desligamento só poderá ser deferido pela Direção, que 
levará em conta a gravidade das faltas e a atitude do aluno, e 
será comunicada imediatamente ao responsável. 

8.1)  Faltas em que o aluno está sujeito a advertência 
 

 Perturbar a ordem e o bom andamento das 
atividades escolares.  

 Entrar ou sair de sala de aula fora dos horários 
previstos, de forma frequente ou recorrente, sem 
prévia autorização da Coordenação. 

 Deixar o recinto escolar, em horário de aula, sem 
prévia autorização. 

 Alimentar-se durante as aulas. 

 Dormir ou debruçar-se sobre a carteira durante as 
aulas. 

 Praticar atos contrários aos bons costumes e à moral. 

 Danificar patrimônio da instituição (além da 
advertência, o aluno será financeiramente 
responsabilizado pelos danos). 

 Fumar, distribuir ou vender cigarros ou bebidas 
alcoólicas nas dependências do Curso. 

 Fazer uso de jogos de qualquer natureza nas 
instalações do Curso.  

 Ocupar-se, durante as aulas, de atividades que não 
sejam pertinentes às práticas pedagógicas do Curso. 

 Fazer uso de aparelho celular, tablet, players de 
áudio digital e outros aparelhos eletrônicos em sala 
de aula, de forma que venha a atrapalhar o bom 
andamento da aula ou comprometer a atenção dos 
alunos.    

 Assistir às aulas em turma na qual não esteja 
matriculado ou inscrito.  

 Guardar lugar na sala de estudo individual. 

 Descumprir as regras previstas neste Manual. 
 
8.2) Faltas graves em que o aluno estará sujeito a 
desligamento do Curso 
 

 Introduzir ou vender, dentro da área do Curso, 
cigarros, álcool, drogas ilícitas ou fármacos de uso 
sob prescrição. 

 Entrar ou estar no Curso sob efeito de quaisquer 
drogas ou entorpecentes, lícitos ou não.  

 Brigar, incentivar brigas ou ameaçar colegas nas 
dependências do Curso ou suas proximidades. 

 Trazer para as dependências do Curso recipientes 
que contenham gás, objetos cortantes, arma de fogo, 
brinquedos que imitem armas e objetos de qualquer 
natureza que possam atentar contra a integridade 
física de outras pessoas ou evoquem a violência. 

 Desviar ou apossar-se de objetos alheios. 

 Desacatar, injuriar ou ofender funcionários do Curso 
e/ou outros alunos.  

 Permitir, auxiliar ou facilitar a entrada de pessoas 
não matriculadas nas salas de aulas ou áreas de 
estudo. 

 Fazer-se passar por outra pessoa ou fornecer a 
terceiros sua identidade (falsidade ideológica). 

 Qualquer tipo de fraude ou má-fé que a Direção 
julgue em desacordo com a proposta pedagógica do 
Curso ou com a Lei brasileira. 
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