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REGIMENTO INTERNO 
 

Artigo 1 - Ao matricular-se em cursos ou integrar-se em atividades especiais mantidos pela Escola 
Técnica, o aluno da ETE “Dr. José Luiz Viana Coutinho” pode optar pelo regime de Internato, 
Semi-internato ou Externato.  
§ 1º - O regime de internato refere-se àqueles alunos que ocupam a Residência de Alunos.  
§ 2º - O regime de Semi-internato se refere àqueles alunos que cumprem jornada diária na 
Escola, fazem suas refeições durante o seu período de jornada no Refeitório da Escola, embora 
não morem na Residência de Alunos. Enquadram-se neste regime, todas as alunas.  
§ 3º - O regime de externato se refere àqueles alunos que não moram na Residência de alunos e 
nem fazem suas refeições fora da Escola. 
 
Artigo 2 - Ao matricular-se em cursos ou integrar-se em atividades especiais mantidos pela Escola 
Técnica, o corpo discente submete-se às normas da ETE “Dr. José Luiz Viana Coutinho” aqui 
apresentadas com base no REGIMENTO COMUM DAS ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS DO 
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA”. 
 

CAPÍTULO 1 
Das atitudes e comportamentos 

 
Artigo 3 - É dever do aluno de qualquer dos Regimes: 

I. Se comportar com Educação, Civilidade e Respeito ao próximo, dentro e fora da Escola, 
procurando estabelecer sempre relações cordiais e respeitosas com os colegas, professores, 
funcionários e Direção da Escola. 

II. Respeitar os colegas, os professores e demais servidores da escola;  

III. Conservar a limpeza na Unidade Escolar; 
 
Artigo 4 - É proibido ao aluno de qualquer dos Regimes: 

I. Praticar quaisquer atos de violência física, psicológica ou moral contra pessoas; 
II. Extrapolar as demonstrações de afeto e intimidade; 

III. Introduzir, portar, guardar, fazer uso ou estar sob efeito de substâncias entorpecentes ou 
de bebidas alcoólicas no recinto da Unidade Escolar, bem como fumar cigarro, narguilé, mascar 
fumo etc. 

IV. Portar, ter sob sua guarda ou utilizar qualquer material que possa causar riscos a sua 
saúde, a sua segurança e a sua integridade física, bem como as de outrem, por exemplo, álcool, 
facões, canivetes, isqueiros e outros. Salvo canivetes sem ponta em aulas práticas sob supervisão 
e orientação do professor ou funcionário; 

V. Utilizar jogos de cartas em horários letivos; 
VI. Consumir, usar ou apropriar-se de qualquer produção obtida na Escola sem autorização da 

Cooperativa-Escola; 
VII. Realizar atividades que possam colocar a vida em risco, tais como, praticar montarias em 

animais, nadar nos tanques de piscicultura, subir em árvores, andar pela mata, invadir 
propriedades vizinhas – “poção”, dentre outros. 

VIII. Praticar maus-tratos e/ou montarias com os animais da Escola; 
IX. Danificar, furtar, depredar o patrimônio público e/ou alheio; 
X. Retirar-se da Unidade Escolar, em horário letivo, sem autorização; 
XI. Qualquer forma de trote; 

XII. Permanecer nos corredores das salas de aulas em horários letivos; 
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§ 1º - A Escola não se responsabiliza por objetos, pertences ou dinheiro deixados em áreas 
comuns da Unidade; 
§ 2º - Caso o aluno necessite ausentar-se durante seu período de permanência na Escola, deverá 
solicitar autorização junto à Secretaria Acadêmica, que somente será deferida mediante o 
consentimento do responsável, via telefonema ou, preferencialmente, documento assinado. Após 
o deferimento, o aluno deverá apresentar guia na guarita. 
 
Artigo 5 - É proibida a permanência de pessoas não matriculadas no recinto escolar, exceto 
quando autorizadas pela Direção escolar; 
 
Artigo 6 - É proibido ao aluno dos Regimes Semi-Interno e externo, ou não alunos, adentrar e/ou 
utilizar as dependências da Residência de alunos, sem a prévia autorização da Comissão 
Executiva da Residência. 
 

CAPÍTULO 2 
Das Aulas 

 

Artigo 7 - É dever do aluno de qualquer dos Regimes: 
I. Respeitar rigorosamente todos os horários de atividades, entrada e saída, correspondentes 
ao seu regime de matrícula; 
I. Comparecer pontualmente e assiduamente às aulas e atividades escolares programadas, 
empenhando-se no êxito de sua execução;  
II. Realizar atividades extraclasse e entregá-las dentro dos prazos estipulados pelo professor; 
III. Estar munido de material didático e uniforme adequado para a aula; 
IV. Realizar escalas e estágios de férias, feriados e finais de semana ou dias úteis conforme 
estipulado pelo coordenador, especificamente, dos cursos agrícolas. 
 
Artigo 8 - É proibido ao aluno de qualquer dos Regimes: 
I. Ocupar-se, durante as atividades escolares, de qualquer atividade ou utilizar materiais e 

equipamentos alheios a elas (como celulares, notebooks, inclusive alimentos e bebidas); 
II. Realizar qualquer espécie de consulta ou comunicar-se com outros alunos durante as 

provas; 
III. Cabular aulas, chegar atrasado ou retirar-se das aulas sem o consentimento do professor 

ou técnico responsável; 
 

 
CAPÍTULO 3 
Dos Trajes 

 

Artigo 9 - É dever do aluno de qualquer dos Regimes: 
I. Usar trajes condizentes com o ambiente escolar;  
II. Usar trajes adequados para as aulas práticas a serem realizadas restritamente no horário e 
local das mesmas; (Exemplo: educação física, piscicultura, aula de campo, aulas na agroindústria, 
aulas nos laboratórios) 
Parágrafo único: Para os cursos diurnos realizados na Escola agrícola-sede, recomenda-se o uso 
de camisa ou camiseta, calça comprida e calçado fechado, mesmo quando as aulas teóricas 
ocorrerem dentro de sala de aula. 
 
Artigo 10 - É proibido ao aluno de qualquer dos Regimes: 

I. Trajar-se de modo indecoroso, indiscreto ou desrespeitoso; 

II. Trajar-se de modo inadequado à atividade a ser desenvolvida; 
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III. Usar o nome, símbolos, ou qualquer menção à instituição ou à Escola em trajes, sem a 
prévia autorização. 
Parágrafo único: Poderá ser adotado como uniforme, a camiseta elaborada e vendida pela 
cooperativa, previamente aprovada pela Direção da Escola; 
 

CAPÍTULO 4 
Do Refeitório 

 
Artigo 11 - É dever do aluno de qualquer dos Regimes: 

I. Aguardar sua vez na fila, respeitando a entrada no refeitório para as refeições que será 
feita por ordem de chegada; 

II. Respeitar os horários em que as refeições serão servidas; 

III. Realizar as refeições DENTRO do refeitório;  

IV. Assegurar a limpeza, higiene, ordem e disciplina no refeitório, mantendo o chão, a cadeira 
e a mesa utilizados durante a refeição limpos após o seu uso e recolhendo seus pratos, talheres e 
canecos, entregando-os na cozinha; 

V. Evitar o desperdício de alimentos; 
 
Artigo12 - É proibido ao aluno de qualquer dos Regimes: 

I. Requerer refeição fora dos horários especificados; 

II. Retirar-se do refeitório com prato, talher, caneco ou refeição; 

III. Tomar o lugar de outro na fila (furar fila); 

IV. Utilizar equipamentos/instrumentos sonoros no recinto do refeitório; 

V. Causar tumulto; 

VI. Desperdiçar alimentos. 
 

 


