


 1. CARTA DO DIRETOR

 A LS Escola Técnica, representada por sua Diretoria, 
Coordenação Pedagógica, Professores e Colaboradores tem 
a imensa satisfação em desejar-lhe as boas-vindas. A nossa 
Instituição de Ensino vem se desenvolvendo com muito empenho 
para que você adquira plenos conhecimentos por meio do nosso 
sistema de ensino e aprendizagem.
A nossa missão é educar, produzir e disseminar o saber universal 
e contribuir para o desenvolvimento humano, comprometendo-
se com a justiça social, a democracia e a cidadania.
          Aliado a este objetivo encontram-se a dedicação dos nossos 
colaboradores; a infra-estrutura compatível com as exigências 
do mercado educacional; a qualidade de ensino e baixo custo 
o que proporcionar condições ideais para convívio no ambiente 
educacional.
          A LS Escola Técnica criada em 14 de janeiro de 1999, 
oferece cursos, devidamente autorizados ou regulamentados 

pela Secretaria da Educação do Distrito Federal. São eles:

NOSSOS CURSOS

• Técnico em Enfermagem
• Técnico em Análises Clínicas
• Técnico em Nutrição
• Técnico em Radiologia
• Cursinho Preparatório
• Qualificação em Necropsia
• Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho
• Especialização Técnica em Enfermagem Cirúrgica
• Qualificação Profissional em Gesso Ortopédico
• Aproveitamento de Estudos de Auxiliar para o Técnico em 

Enfermagem.

          Para nós, é um privilégio poder recebê-lo, oferecendo-
lhe uma escola de educação profissional de alto nível, não 
só por torná-lo cada vez mais integrado ao desenvolvimento 
sociopolítico, cultural e econômico que o país almeja, como 
também por acreditarmos que o conhecimento é o melhor 
caminho para a Cidadania.

Profa. Maria do Carmo Martins Cavallini
Diretora-Reg3258/09

 2. ORIGEM HISTÓRICA

A LS Escola Técnica de Enfermagem criada em 14 de janeiro 
de 1999, localizada no Setor D Sul Taguatinga-DF, mantida por 
Santana Escola Técnica de Enfermagem Ltda. sociedade civil 
com fins educacionais, foi credenciada pela Portaria nº190 de 15 
de julho de 2003-SE/DF.
A LS Escola Técnica, instituição de Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio, desenvolve o trabalho pedagógico tendo por 
objetivo a formação de profissionais competentes, éticos, solidários 
para a área de saúde, levando-se em conta as transformações e os 
avanços da ciência e da tecnologia e a necessidade de preparar 
para mercado de trabalho, pessoas possuidoras de um saber 
próprio, científico e investigativo.

  2.1. MISSÃO E OBJETIVOS

            A missão da LS Escola Técnica é educar, produzir e 
disseminar o saber universal e contribuir para o desenvolvimento 
humano, comprometendo-se com a justiça social, a democracia 
e a cidadania, promovendo:

• Educação de alta qualidade para formação de um cidadão 
responsável e crítico;

• O desenvolvimento cognitivo do aluno, estimulando ao 
mesmo tempo sua competência emocional;

• O desenvolvimento da comunidade, assumindo 
compromisso com valores éticos e humanistas, participando 
da solução de problemas comunitários;

• O aprimoramento das atividades.

 3. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS BÁSICAS
 

 3.1 MATRÍCULA 

 A matrícula ou a renovação é feita na época prevista 
no Calendário Escolar, mediante instrumento próprio, no qual 
o responsável declara, após conhecimento, aceitar as normas 
regimentais.  

Documentação para a matrícula.

• Certidão de nascimento ou casamento (cópia)
• 02 (duas) fotos 3x4;
• Histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio 

ou equivalente;
• Ficha individual de transferência (matrícula no decorrer do 

período letivo);
• Título de Eleitor;
• Carteira de identidade (cópia);
• CPF;
• Comprovante de Residência;
• Comprovante de conclusão do curso Técnico de Enfermagem, 

para matrícula em curso de especialização;
• Matrículas para aproveitamento de cinco semanas, 

apresentar comprovação de serviço no campo de auxiliar e/
ou técnico por um período mínimo de dois anos atualizados.

• Para convalidação das cópias devem ser apresentados, no 
ato da matrícula, os respectivos originais.

 

 3.2. RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA

Todo final de semestre o aluno procede à matrícula nas disciplinas 
da estrutura curricular do módulo seguinte, no período de 
renovação de matrícula. Por isso, a cada final de módulo revitaliza-
se o contrato de prestação de serviços educacionais para permitir 
o ingresso do aluno no semestre seguinte do curso. As datas e 
os documentos referentes a este processo são divulgados pela 
Secretaria Geral, no prazo mínimo de cinco dias úteis antes de se 
iniciar o período de renovação.



 3.3. REABERTURA DE MATRÍCULA

 Por meio do requerimento de Reabertura de Matrícula, 
o aluno pode solicitar o retorno ao Curso após ter passado por 
um período com a matrícula trancada. O prazo de reabertura 
é fixado pelo Calendário Escolar. O requerimento é retirado no 
protocolo e devolvido para o mesmo, após preenchimento. Se, 
no período em que permaneceu fora da LS Escola Técnica, a 
estrutura curricular do curso tiver sofrido mudanças, o aluno deve 
cumprir a matriz curricular que o Coordenador Técnico julgar 
necessário. O prazo máximo de afastamento será de dois anos, a 
contar da data do trancamento.

 3.4 TRANSFERÊNCIAS 

 Cabe a Direção decidir sobre a aceitação ou não da 
transferência dos alunos provenientes de outras escolas de 
educação profissional, de acordo com a data estipulada no 
Calendário Escolar. O Diretor Geral, baseado nas normas legais 
vigentes, defere sobre os critérios que regem o prosseguimento 
dos estudos na LS Escola Técnica por parte do aluno transferido.  
A documentação necessária, original acompanhada de cópia, 
para que se efetive o processo de transferência é a que segue:

• Requerimento - Retirar na secretaria para preenchimento, 
marcar o item “Vaga para Transferência” e devolver com a 
documentação completa anexa:

• Carteira de identidade;       
• CPF;         
• 02 (duas) fotos 3X4;
• Comprovante de residência;  
• Histórico escolar da Instituição de origem; 
• Título de Eleitor;  
• Certificado de conclusão do Ensino Médio e Histórico;
• Programa das disciplinas cursadas;    
• Declaração de vínculo acadêmico.

 3.5. ABANDONO DE CURSO

 Caracteriza-se como Abandono ou Desistência de 
Curso, o caso em que o aluno não renovar nem trancar sua 
matrícula no prazo máximo de 30 dias. Assim, o aluno estará 
em desacordo com suas obrigações, conforme descritas no 
Regimento Interno e, conseqüentemente, perderá seu direito 
a continuar os estudos na LS Escola Técnica. Entretanto, sua 
situação poderá ser regularizada mediante avaliação por parte 
da Direção da escola.

 3.6 TRANCAMENTO DE MATRÍCULA

 O aluno que desejar interromper temporariamente 
o andamento do curso poderá preencher um requerimento, 
solicitando o trancamento de matrícula. O trancamento será 
concedido se o aluno estiver cursado até 50% da carga horária 
da disciplina.  Se durante o período de trancamento, ocorrer 
modificação pedagógica ou acadêmica no curso, o aluno 
deve cumprir todas elas ao retornar, ainda que isso implique a 
necessidade de um período de adaptação curricular.

 3.7 TRANSFERÊNCIA DE TURNO

 Por meio de requerimento, é manifestado o interesse do 
aluno em transferir-se de turno. O aluno poderá ser transferido 
de turno se estiver cursado até 50% da carga horária, com 
parecer da Coordenação Pedagógica, para formalização do 

pedido de transferência e revisão da carga horária das disciplinas 
ministradas. Disciplinas que constam reprovação por falta ou 
nota não poderão ser transferidas.

 3.8 CANCELAMENTO DE MATRÍCULA

 O Cancelamento de Matrícula é uma opção do 
aluno que, por motivos pessoais ou particulares, procede ao 
requerimento de exclusão do seu cadastro discente da LS Escola 
Ténica, junto à secretaria, demonstrando que desistiu do vínculo 
com a Instituição por iniciativa própria. 

  3.9 TRANSFERÊNCIA EXTERNA

 Após cancelamento do curso, o aluno por meio do 
requerimento de Transferência Externa solicitado na Secretaria 
da LS Escola Técnica, manifesta o interesse em transferir-se da 
LS Escola Técnica para outra Instituição de Educação profissional. 
Formaliza-se, então, um processo que será encaminhado a 
Coordenação Pedagógica para avaliação e parecer, seguido 
do pedido de exclusão do cadastro discente do aluno da LS 
Escola Técnica por iniciativa própria. O prazo para entrega da 
documentação e de 10 dias úteis.

 4.  INFORMAÇÕES SOBRE A ROTINA ACADÊMICA

 4.1 HORÁRIOS E DIAS DE AULAS

  As aulas são ministradas em três turnos: matutino, 
vespertino e noturno. O aluno opta por uma dessas possibilidades 
no ato da matricula. 
 O horário das aulas é estabelecido da seguinte maneira:
 

Segunda a Sexta-feira

• Matutino:     08h às 11h40, com intervalo entre 09h40 às 10h;
• Vespertino:  14h às 17h40, com intervalo entre 15h40 às 16h;
• Noturno:       19h às 22h00, com intervalo entre 20h40 às 21h.

         Com a finalidade de que se cumpra com a carga horária 
estipulada no Projeto Pedagógico da Escola, a LS Escola Técnica 
resguarda-se no direito de iniciar as aulas em janeiro e julho e 
concluí-las em dezembro, conforme o calendário acadêmico.
 O importante é ter a consciência de que há prazos 
estabelecidos, metas a serem cumpridas. A administração 
acadêmica da LS Escola Técnica assume o compromisso em 
prestar serviços educacionais de qualidade aos seus alunos.

 4.2 JUSTIFICATIVA DE FALTAS

 O atestado médico de curto prazo é aquele que 
compreende um período inferior a quinze dias de afastamento 
do aluno. Neste caso, o documento somente justifica as faltas 
nas atividades presenciais da Instituição. Portanto, as faltas não 
têm direito a abono. Diante do recebimento de atestado médico 
de curto prazo, cada professor adota suas próprias medidas, 
visto que ele é o responsável por avaliar e controlar o conteúdo 
ministrado no período. O ATESTADO MÉDICO OU DECLARAÇÃO 
DE TRABALHO DEVERÁ SER ENTREGUE, IMPRETERIVELMENTE, 
NO PRAZO DE 72H APÓS A EMISSÃO DO MESMO.



 4.3 DIREITOS E DEVERES

 A LS Escola Técnica possui um Regimento Interno que 
estabelece critérios e normas de conduta e vida acadêmica. 
Este documento legal é aprovado pelo Conselho Superior da LS, 
publicado oficialmente e autorizado pela Secretaria de Estado 
de Educação do Distrito Federal. Assim, todo corpo discente, 
docente e técnico-administrativo da LS Escola Técnica está 
sujeito às penalidades por ele regulamentadas.
  Portanto, é importante que o corpo discente da LS 
Escola Técnica, constituído por todos os alunos nela regularmente 
matriculados, atente para seus direitos e deveres, segundo o 
Regimento Interno. 
 Algumas informações contidas no instrumento 
normativo são apresentadas a seguir: 

• Abster-se de praticar ou induzir a prática de atos que 
atentem contra pessoas ou patrimônio da escola;

• USAR DIARIAMENTE O UNIFORME ESCOLAR;
• Zelar da limpeza e conservação das dependências, 

instalações, equipamentos e materiais existentes na LS 
Escola Técnica;

• Participar das solenidades cívicas, sociais e culturais 
organizadas pela LS Escola Técnica;

• Manter o entrosamento com colegas e professores para 
aproveitamento na aprendizagem.

•  4.3.3. Não é permitido:
• Utilizar o telefone celular em sala de aula;
• Portar armas de fogo ou arma branca;
• Portar comidas e bebidas ou se alimentar nas salas de aula 

e nos corredores internos, seja no decorrer das atividades 
letivas ou durante os intervalos;

• Portar ou ingerir bebida alcoólica dentro das dependências 
da LS;

• Realizar atividade de cunho comercial, de representação ou 
de prestação de serviços de qualquer natureza, que não se 
vinculem aos objetivos educacionais da LS;

• Envolver-se ou incitar brigas dentro das dependências da LS;
• Fumar em sala de aula ou no ambiente interno da LS. Sujeito 

às penalidades, na forma da Lei Federal 9.294/96.
• Uso de bonés ou chapéus.
• REALIZAR AVALIAÇÕES SEM O USO DO UNIFORME DA 

INSTITUIÇÃO.
 

 4.3.4 SANÇÕES APLICÁVEIS AOS DISCENTES

  A LS Escola Técnica incentiva os alunos 
a manterem um regime de autodisciplina, tornando-os co-
responsáveis pelo processo educativo, bem como pelo exercício 
consciente da cidadania.
 Com a finalidade de preservar o bem-estar no convívio 
social e acadêmico, a evidência de atitudes socialmente 
indesejáveis, a transgressão às normas regimentais e disciplinares 
bem como o ato infracional cometido no estabelecimento por 
parte dos alunos são objeto de sanções, nas formas do Regimento 
Interno: Advertência Verbal; Advertência por Escrito; Suspensão; 
Desligamento da Instituição, que não obedece obrigatoriamente 
essa sequência, isso irá depender dos atos.

 5. AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA.

 5.1. SOBRE A FREQUÊNCIA ÀS AULAS 

 O controle de frequência dos alunos é feito pelo 
professor e é obrigatório em todos os períodos de aula. Trata-se 

de um instrumento que registra a efetiva participação do aluno 
no processo de ensino-aprendizagem, em cada disciplina. 
A presença regular é a máxima representação da vida acadêmica 
do aluno, o que lhe confere condições de pontuar os prós e os 
contras da disciplina ministrada pelo professor, as condições de 
ensino, o processo de avaliação e os critérios de auto avaliação, 
entre outros.
 Uma vez que a frequência às aulas é um dos critérios de 
aprovação ou reprovação, segundo o Regimento Interno, o aluno 
que comparecer após o início da primeira hora de aula ou se 
ausentar antes do término da quarta hora de aula receberá uma 
falta referente a cada hora perdida entre as quatro horas de um 
dia letivo.

 5.1.1.  ALUNOS ADVENTISTAS

 A Legislação Educacional Nacional, amparada na 
Portaria do MEC 1.792/2006 e no parecer 224//2006 do Conselho 
Nacional de Educação - CNE confirma a inexistência de situações 
de exceção para os alunos adventistas.
 Na LS Escola Técnica, os alunos adventistas não são 
obrigados a frequentar as aulas às sextas-feiras, a partir das 18h, 
nem aos sábados. No entanto, não é oferecido nenhum tipo de 
regime especial para o cumprimento das disciplinas da Estrutura 
Curricular do Curso que venham a ser oferecidas nesses períodos 
da semana. 
 Sendo assim, o aluno adventista, consciente da posição 
que a LS Escola Técnica assume neste caso, reconhece que suas 
obrigações acadêmicas serão concluídas, impreterivelmente, em 
um prazo maior do que o regularmente previsto pela Instituição, 
para a conclusão do Curso.

 5.2. SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

 Conforme se apresenta no Regimento Interno da 
LS, a avaliação é um instrumento de verificação individual do 
desempenho acadêmico. Por isso, é feita por disciplina, segundo 
os seguintes critérios:
• Para que o aluno tenha o direito à aprovação na disciplina, 

ele deve ter frequentado, no mínimo, 75% (setenta e cinco 
por cento) da quantidade total de horas-aula ministradas. 
Caso contrário, o aluno reprova automaticamente por falta;

• O aluno que frequentar as aulas regularmente é aprovado 
quando atinge média igual ou superior a 6,0 (sete) ou 7,0 
(sete) quando tratar da recuperação final.

• O rendimento individual do aluno bem como a frequência 
às aulas será informado semestralmente.

• O professor tem autonomia e responsabilidade sobre a 
elaboração das atividades acadêmicas avaliativas para o 
julgamento de resultados em sua disciplina, com base 
no Regimento Interno da LS que versa sobre Avaliação 
Disciplinar.

• O professor informa os resultados parciais, sob formas 
valorativas, a fim de que o aluno possa acompanhar seu 
desempenho na disciplina cursada.

 As atividades que podem ser levadas a efeito para um 
processo avaliativo são: teste, exercícios, arguições, trabalhos 
teóricos, trabalhos práticos e avaliações orais ou escritas.



 5.2.1 APROVAÇÃO E REPROVAÇÃO
 
 O resultado da avaliação de cada disciplina é informado 
por meio de notas, que variam entre zero a dez, correspondentes 
aos seguintes itens avaliativos institucionais:
A1 + A2 + A3 + A4 / 4 (divido por quatro); 
                A Média inferior a 6,0 (seis) dá direito a recuperação, cuja 
nota, deve ser igual ou superior a 7,0 (sete) pontos. A quantidade 
de avaliação se dará conforme a carga horária de cada disciplina.

 5.2.2 AVALIAÇÕES DE 2ª CHAMADA

 O aluno que faltar a uma verificação de aprendizagem 
(prova) pode requerer na Secretaria Geral, por meio de protocolo 
específico, a realização da prova de 2ª Chamada. Para tanto, 
deve-se preencher o requerimento específico e pagamento da 
taxa de elaboração do processo em até 7 (sete) dias úteis.
  Para cada avaliação perdida, abre-se um processo 
distinto. Sendo assim, o aluno deverá especificar, no requerimento, 
a qual ou as quais provas seu pedido se destina.
 Alunos que apresentarem atestado médico estarão 
dispensados da taxa de pagamento respeitando o prazo máximo 
de 72 horas para a entrega do atestado médico. Esse processo 
deve ser encaminhado pela Secretaria da Escola Técnica a Direção 
ou Coordenação Pedagógica para avaliação e autorização. 
 O não comparecimento à prova de segunda chamada 
não dá direito à solicitação de uma nova oportunidade, mantendo 
assim, a nota zero relativa a esta avaliação. Não há segunda 
chamada para a recuperação Final.
 

 5.2.3 RECUPERAÇÃO

   A recuperação destina-se ao atendimento de alunos 
com aproveitamento insuficiente, considerado a escala de notas 
adotas pela LS Escola Técnica. A recuperação é oferecida de 
duas formas: A Recuperação Paralela e a Recuperação Final.
  A Recuperação Paralela é oferecida aos alunos com 
aproveitamentos insuficientes, através de atividades pedagógicas 
no decorrer do processo de ensino e aprendizagem. Essa 
recuperação valerá até 2,0 (dois) pontos. A última avaliação não 
dá direito a recuperação paralela.
 A Recuperação Final poderá ser realizada por meio de 
trabalhos, avaliações e pesquisas e outras atividades de cunho 
pedagógico sob a responsabilidade do Professor e a supervisão 
do Coordenador Técnico.
  Conforme estabelecido no Regimento Interno da 
LS Escola Técnica, o aluno deverá tirar média7, 0 (sete) na 
recuperação final. O Professor deverá dar um prazo de 07(sete) 
dias úteis após a divulgação dos resultados, para que o aluno 
possa se preparar.
 O aluno não poderá solicitar 2ª chamada para 
recuperação final, somente em caso extremo (atestado médico) 
e com autorização da Direção e/ou Coordenação Pedagógica.

 5.3. APROVEITAMENTO DE ESTUDO
     
 O Aproveitamento de Estudo é um direito do aluno 
que tenha cursado, formalmente, disciplinas em outras 
Instituições, nas quais obteve aproveitamento. Neste caso, o 
aluno solicita na secretaria da Escola Técnica um requerimento 
de Aproveitamento de Estudo e formulário para pagamento da 
taxa. Após pagamento e requerimento devidamente preenchido 
deverá anexar o histórico da outra Instituição, além da descrição 
do conteúdo das disciplinas que quiser aproveitar.
 A coordenação da LS Escola Técnica concede o 

aproveitamento depois de verificar se os conteúdos e a carga 
horária correspondem a 80% de compatibilidade com a disciplina 
correspondente. Em caso de deferimento, o aluno é liberado de 
cursá-la, obtendo em seu histórico acadêmico o conceito “CC” - 
Crédito Concedido.

 5.4. REGIME ESPECIAL DOMICILIAR – RED

 O Regime Especial Domiciliar – RED é um direito 
garantido pela Legislação. O aluno regularmente matriculado 
no Curso adquire o direito de não cumprir suas obrigações 
acadêmicas nas dependências da LS Escola Técnica, por período 
igual ou maior que 15 (quinze) dias, por motivo de inabilidades 
físicas ou psicológicas momentâneas.
 Neste caso, o aluno ou responsável deve solicitar o RED, 
via requerimento retirado na secretaria da LS Escola Técnica, ao 
qual deve anexar atestado médico de inabilidade. O atestado 
somente é válido dentro do prazo de 72 horas após sua emissão. 
 Assim que o pedido de RED for deferido pela 
coordenação Técnica, o aluno receberá a devida assistência 
educacional em sua residência. Concluído o prazo do Atestado 
Médico, o aluno deve retornar às suas atividades presenciais 
regularmente.

  5.5 PLANOS DE ENSINO
 
 O professor apresenta o Plano de Ensino para sua 
turma, nos moldes padronizados da LS Escola Técnica, referente 
à disciplina ministrada por ele. O professor tem plena autonomia 
e responsabilidade sobre a preparação da sua disciplina, desde 
que siga a Proposta Pedagógica e as estruturas normativas do 
Regimento Interno da LS.

 6. OUTROS SERVIÇOS

 6.1 BIBLIOTECA

 A biblioteca é o centro de arquivo, organização e difusão 
de informações referentes aos vários ramos do saber expressos em 
livros, periódicos e outros meios físicos ou eletrônicos, destinados 
ao uso dos alunos e professores.
 A LS preza pela organização do seu acervo, segundo 
princípios e critérios atualizados de biblioteconomia, por isso 
segue técnicas adequadas de armazenamento e tratamento 
de dados e informações, buscando atender aos interesses 
acadêmicos, em suas atividades de ensino, de pesquisa e de 
extensão.
 É de suma importância que nossos alunos conheçam e 
utilizem a Biblioteca como fonte de pesquisas e conhecimento 
e como em ambiente de benefício público. O professor, logo 
no início do I módulo levará as novas turmas matriculadas 
para conhecer o nosso espaço/acervo. Para tanto, algumas 
regras devem ser respeitadas. Na Biblioteca temos normas de 
procedimentos, como o uso do acervo, tempo para entrega 
dos materiais emprestados, utilização com responsabilidade de 
material utilizado, etc. É importante que o aluno busque mais 
informações junto aos colaboradores do próprio setor.
 Os serviços da biblioteca são dirigidos por um 
bibliotecário legalmente habilitado, com o auxílio de outros 
colaboradores devidamente treinados. Seu espaço é composto 
pelo espaço do acervo e recintos para estudo individual e em 
grupo.



 O horário de funcionamento da Biblioteca se dá em 
períodos compatíveis com os trabalhos acadêmicos, adaptando-
se, constantemente, às necessidades de seus usuários: 
• De segunda-feira à sexta-feira, das 07h45 às 22h. 
• Aos sábados, das 9h às 13h.

 6.2. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA 
BIBLIOTECA

 A LS Escola Técnica disponibiliza, aos seus alunos, 
o Laboratório de Informática na Biblioteca que estão sob os 
cuidados dos seus colaboradores.
 Biblioteca fica localizada na área externa da LS - Térreo, 
para a utilização exclusiva de alunos, para realização de pesquisas 
on-line, digitação de trabalhos etc. O horário de funcionamento 
é:
• De segunda-feira à sexta-feira, das 7h45 às 22h. 
• Aos sábados, das 8h às 13h.
 

 6.3 SERVIÇO DE CÓPIAS

 O serviço prestado pela copiadora, localizada na área 
externa da LS - Térreo, é terceirizado e visa o atendimento in loco 
das necessidades acadêmicas, tanto do corpo discente, quanto 
docente e técnico-administrativo. 
 A LS, voltada para a qualidade e o bom-atendimento, 
exige da empresa contratada a primazia funcional, o que 
implica na contratação de pessoal qualificado, com experiência 
comprovada, para a operação das máquinas e para o atendimento 
ao público.
O professor é orientado a encaminhar todos os materiais 
utilizados em suas disciplinas para a copiadora que, por sua 
vez, é responsável por organizar as pastas dos professores e 
disponibilizar o material aos alunos. 
 O horário de atendimento é assim compreendido:
• De segunda-feira à Sexta-feira, das 8h00 às 21h30;
• Aos sábados, das 8h00 às 12h00.

 7. SECRETARIA GERAL

 A Secretaria Geral é o órgão central de registro 
acadêmico cujas ações se realizam em integração com a 
Coordenação Pedagógica, Coordenação Técnica e a Direção da 
escola que é o órgão diretor para a supervisão desse setor. Deste 
modo, garante-se a segurança e a correção dos registros, além de 
preservar a documentação pertinente à vida acadêmica discente.

 8. LABORATÓRIOS

 A utilização do laboratório deverá ser sempre 
acompanhada pelo professor e com agendamento prévio feito 
pelo professor. 
 Importante 
• Durante a utilização dos laboratórios, as normas de 

biossegurança devem ser rigorosamente cumpridas. 
Portanto é obrigatória a utilização de jaleco de manga 
longa e calçado fechado, cabelos presos e unhas curtas são 
imprescindíveis para o uso de todos os laboratórios.

• Não será permitida a permanência de alunos nos 
laboratórios sem o professor, exceto nos horários de 
monitoria.

• Nos corredores do laboratório os alunos devem falar em 
voz baixa, de modo a não perturbarem o estudo de outros 
colegas.

 9. ESTÁGIO SUPERVISIONADO

 O Estágio Supervisionado é um instrumento 
imprescindível, que visa fortalecer a relação teoria e prática 
baseado no princípio metodológico de que o desenvolvimento 
de competências profissionais implica em utilizar conhecimentos 
adquiridos, quer na vida acadêmica quer na vida profissional e 
pessoal. É parte integrante do processo de formação inicial e 
constitui-se como o espaço, por excelência, da relação dialética 
entre a teoria e a prática.
 Conforme o Regimento Interno da LS Educacional, 
as regras gerais que trata dos direitos e deveres do estudante 
em sala de aula, se estendem ao estágio supervisionado e são 
cumpridas de acordo com o termo de compromisso de estágio 
assinado pelo aluno firmando um pacto de estágio, podem se 
resumir desta forma: 
CLÁUSULA SEXTA – [..]. É vedado ao ESTUDANTE: a) Ocupar-se, 
durante a Atividade Prática Supervisionada, com atividades não 
previstas no Plano de Trabalho e Plano de Atividades de Atividade 
Prática Supervisionada; b) Permanecer em campo de estágio sem 
a presença de docente da instituição de ensino ou supervisor 
da SES-DF, conforme o caso, bem como nele permanecer 
desacompanhado; c) Usar qualquer tipo de droga ilícita, inclusive 
cigarro e álcool, nas dependências da SES-DF; d) Retirar os 
prontuários do local de Atividade Prática Supervisionada, bem 
como, qualquer outro documento referente ao paciente e/
ou a Unidade de Saúde/Administrativa; e) Realizar quaisquer 
atividades em campo de prática sem a autorização prévia do 
docente da instituição de ensino e do supervisor da SES-DF, 
conforme o caso; f) Utilizar o seu crachá de identificação como 
estudante em horário e local diverso do previsto no seu Termo de 
Compromisso ou Planilha de Grupo;  g) Ausentar-se da área de 
Atividade Prática Supervisionada no período de atividade (para 
lanchar, telefonar, entre outros) sem a expressa autorização do 
docente ou supervisor da SES-DF, conforme o caso; h) Emprestar 
o seu crachá de identificação para outra pessoa, ou utilizar 
crachá de outro estudante ou local nas dependências da SES-
DF; i) Desenvolver qualquer pesquisa envolvendo seres humanos 
no âmbito da SES-DF ou entidade vinculada sem a prévia e 
expressa aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da 
Saúde (CEP/FEPECS). 
CLÁUSULA SÉTIMA - Das obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 
Cabe à Instituição de ensino: a) indicar docente, que deverá 
estar presente integral¬mente no cenário de ensino durante 
a realização todos os períodos das atividades de Atividade 
Prática Supervisionada; b) acompanhar o desenvolvimento das 
Atividades Prática Supervisionada; 
CLÁUSULA DÉCIMA – Da suspensão da Atividade Prática 
Supervisionada. A Atividade Prática Supervisionada poderá ser 
suspensa nas seguintes hipó¬teses: a) A pedido do supervisor da 
SES-DF ou do chefe da unidade/cenário, com as informações que 
justifiquem a solicitação; b) pelo descumprimento das obrigações 
assumidas pela instituição de ensino quanto ao encaminhamento 
de estudantes e execução de Atividade Prática Supervisionada 
em desacordo com as normas vigentes na SES-DF. CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMEIRA – Da rescisão e da prorrogação. A Atividade 
Prática Supervisionada poderá cessar, mediante justificativa por 
escrito, por qualquer das partes. Poderá ainda ser prorrogada, 
havendo interesse das partes, mediante apostilamento subscrito 
pela EAPSUS/FEPECS. Sub cláusula única - Constituem 
motivos para a rescisão automática do presente TERMO DE 
COMPROMISSO: a) Inobservância da jornada diária de Atividade 
Prática Supervisionada; b) Término do prazo previsto no Termo 
de Compromisso e Planilha de Grupo de Atividade Prática 
Supervisionada; c) Conclusão, interrupção ou trancamento do 



curso na instituição de ensino; d) Abandono da Atividade Prática 
Supervisionada, caracterizado por ausência não justificada, por 
período igual ou superior a 20% da carga horária total prevista 
para a Atividade Prática Supervisionada naquele cenário; e) 
Requerimento do estudante; f) Não cumprimento de cláusula do 
Termo de Compromisso assinado pelo estudante, pela instituição 
de ensino e pela FEPECS; g) Por interesse da Administração, 
desde que devi¬damente motivado e com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias. Para que produzam os efeitos legais, as partes 
firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, 
cabendo a primeira à CONCEDENTE, a segunda ao ESTUDANTE 
e a terceira à INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

 O aluno deverá permanecer com 100% de presença 
na disciplina de estágio. Caso o aluno apresente falta (s), esta (a) 
deverá (ão) ser reposta (s) pelo aluno conforme disponibilidade 
do cenário e do professor em campo, mediante apresentação do 

atestado médico no período de 72 horas na secretaria. O aluno 
que não se enquadrar nesta situação acima deverá pagar uma 
taxa de reposição, conforme valor padronizado pelo financeiro da 
escola. 
 Caso apresente mais de duas faltas por cenário/
avaliação, será necessário refazer todo o cenário, com ou sem 
ônus a depender de cada caso.  

 10. ESTACIONAMENTO

 Temos e Temos um estacionamento que poderá 
ser utilizado por nossos alunos, mediante contrato expedido 
pelo financeiro. As informações quanto à sua localização e 
procedimentos de uso deverão ser tomadas na recepção da 
nossa instituição junto aos nossos seguranças.    


