MANUAL DO ALUNO
Este manual está presente também no site www.redeivg.org.br. Ao se
inscrever, você assume que está concordando com todos os itens estabelecidos e
que o não cumprimento de qualquer um deles poderá acarretar a sua exclusão do
curso e a impossibilidade de futuras matrículas no mesmo.
1. FREQUÊNCIA:
1.1. Entradas:
 As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, a partir das 18h 25m,
horário em que os estudantes devem estar em sala.
 Uma segunda entrada é permitida às 18h40m, em caso de
eventualidades, mas que possuem um efeito acumulativo. Três
segundas entradas às 18h40m serão contabilizadas como uma falta.
Para que isso não ocorra, somente se houver a emissão de
autorização prévia por parte do IVG, mediante comprovação de
necessidade indispensável, como horários inflexíveis de trabalho ou
impossibilidade de deslocamento hábil.
1.2. Saídas:
 As aulas se encerram de segunda a sexta-feira às 22h. As saídas
antecipadas, sem justificativa plausível comprovada, serão
contabilizadas como falta e, em caso de reincidência, o ato poderá
ser considerado como uma ocorrência de ordem disciplinar, podendo
acarretar a exclusão imediata do curso.

1.3. Faltas
 Ao aluno cabe o comparecimento mínimo de 75% do total de aulas.
Se este limite for ultrapassado sem justificativa plausível e
comprovável, o aluno pode ser imediatamente eliminado e sua vaga
concedida ao próximo candidato da fila de espera.
 A contabilidade das faltas e atrasos é realizada mensalmente.
2. CONDUTA:
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2.1. Uso do Celular
 É de uso livre nos momentos de transição entre uma aula e outra.
 Durante as aulas, o aparelho deve estar silenciado e guardado nas
bolsas ou mochilas, não podendo ficar no colo do aluno ou sobre a
carteira.
 O uso do celular de forma não orientada, como comprovado por
estudos realizados por várias Universidades (como pela Fundação
Getúlio Vargas, Universidade de Chicago, instituições francesas e
do Reino Unido), mostram que o desempenho escolar cai pela
metade, além de violar a lei estadual nº 14.363, de 25 de janeiro de
2008.
 Por isso, o uso do celular ou de qualquer outro dispositivo
eletrônico como tablets, notebooks ou smartwatches durante as
aulas, sem autorização prévia do professor, acarretará em um
processo disciplinar na seguinte progressão:
- A primeira ocorrência acarretará a chamada de atenção em
sala e o registro no cadastro do aluno;
- A segunda ocorrência acarretará em chamada de atenção em
sala, registro no cadastro e suspensão de 1 (um) dia de aula,
além de averiguação perante o Serviço Social do IVG.
- A terceira ocorrência levará ao cancelamento imediato da
matrícula, e à impossibilidade de futuros ingressos no curso.
2.2. Conversas paralelas
 As conversas paralelas que possam acarretar prejuízo ao
rendimento próprio e ao dos colegas, serão considerados atos de
falta de disciplina, e acarretarão a seguinte progressão:
- A primeira ocorrência acarretará a chamada de atenção em
sala;
- A segunda ocorrência acarretará a chamada de atenção em
sala e o registro no cadastro do aluno;
- A terceira ocorrência acarretará em chamada de atenção
em sala, registro no cadastro e suspensão de 1 (um) dia de
aula, além de averiguação perante o Serviço Social do
IVG.
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Em uma eventual quarta ocorrência, ocorrerá o
cancelamento imediato da matrícula, e à impossibilidade
de futuros ingressos no curso.

 O Debate: O Curso pré-vestibular do IVG não aceitará qualquer
forma de censura à liberdade de expressão e ao debate de ideias,
tanto aos alunos quanto aos professores. O debate construtivo,
que visa ao aprimoramento do conhecimento, é a base essencial
da ciência e de qualquer instituição científica, base sobre a qual
nos constituímos.
3. Permanência nos Corredores
3.1. Em caso de necessidade de saída para os banheiros, deve-se utilizar os
intervalos de uma aula a outra. Se não for possível a espera até o final da
aula, o aluno deve pedir permissão ao professor para sair de sala, e
somente poderá retornar ao início da próxima aula.
3.2. É permitido que o aluno tire suas dúvidas com os professores após o
término da aula, mas somente até o início da próxima aula, quando ele deve
retornar à sala. Se eventualmente o aluno permanecer no corredor após o
fechamento da porta da sala, ele deve aguardar até o início da próxima aula.
3.3. Não é permitida a confraternização de alunos nos corredores em período
de aula ou de monitoria. Conversas e qualquer outro barulho nos corredores
acarretarão em ocorrência disciplinar.
3.4. Não é permitida a permanência de alunos na sala de estudos em período de
aula.
4. O Respeito
 O respeito mútuo é um pré-requisito inviolável e
inquestionável para a permanência no curso. Desrespeitar
qualquer colega, ou colaborador, ou as instituições IVG ou
COC Floripa, o uso de palavras de baixo calão, comentários
que tenham perfil racista, misógino, homofóbico, ou qualquer
outro caráter que constitua em um ataque à dignidade alheia,
seja nos espaços físicos de convivência, ou nos espaços
públicos, incluindo as redes sociais como Whatsapp e
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Facebook, não serão tolerados, e acarretará na exclusão
imediata do aluno.

Atenciosamente
Equipe do Instituto Pe. Vilson Groh
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