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Nossa História
Uma nova sociedade só poderá ser construída a partir 

da igualdade, da tolerância e da solidariedade. Por isso a 
ETM - Escola Técnica Mogiana, há quinze anos desenvol-
ve uma educação profissional de qualidade tendo como 
pilares de sustentação os fatores acima citados.

A escola foi fundada em 28/07/1995, iniciou suas ativi-
dades com o curso de Técnico em Segurança do Trabalho, 
apenas no período noturno. Já no ano seguinte implantou 
os cursos de Auxiliar e Técnico em Enfermagem.

Hoje, a Escola mantém os cursos de Técnico em En-
fermagem, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico 
em Administração, Técnico em Meio Ambiente, Técnico 
em Radiologia, Técnico em Química, Técnico em Estética, 
Técnico em Farmácia, Técnico em Edificações e Técnico 
em Logística.

Além dos cursos técnicos, a ETM, disponibiliza o curso 
profissionalizante. Quanto a especialização, a ETM oferece 
o curso de Técnico em Enfermagem do Trabalho.

O objetivo da ETM - Escola Técnica Mogiana é formar 

Bem vindo a
escola Técnica mogiana - eTm

Seu futuro eStá aqui
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um técnico capaz de exercer sua função com respeito aos 
valores éticos e sociais e cujo perfil seja criativo, inovador 
e crítico, com senso de responsabilidade, para o desenvol-
vimento efetivo e eficaz de sua competência na área de 
sua habilitação.

Este manual foi elaborado para lhe fornecer informações 
importantes, nosso objetivo é orientá-lo para sua prática 
diária. Caro aluno, aprenda a gostar do curso, a entender 
porque você optou por esse curso, aprenda a dar valor às 
matérias. Procure participar de todas as atividades, pois 
isto lhe proporcionará uma formação mais completa como 
profissional e principalmente como cidadão.

1 – atENDiMENto

Das 08:00h às 22:00h de segunda à sexta-feira. 
Aos sábados das 08:00h às 14:00h.
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iMPortaNtE:
Horário de entrada, intervalo e saída, deverão ser res-

peitados. Tolerância máxima para entrar na sala de aula é 
de 15 minutos na primeira aula, nas demais não have-
rá tolerância. O aluno deverá aguardar o sinal para entrar 
na próxima aula.

Lembrando: porcentagem máxima de faltas por disci-
plina é de 25%. FALTAS REPROVAM. O Aluno que perder 
a avaliação e não apresentar Atestado Médico (original) 
pagará para realizar prova substitutiva (deverá apresen-
tar recibo para o professor para que seja remarcada nova 
data no prazo de 15 dias).

Apresentar o Atestado Médico (original), para que o 
professor possa vistar e depois o aluno deverá entregá-lo 
na secretaria.

2 - saLa DE aULa

É ProiBiDo:
• Comer ou beber em sala de aula;
• Usar celular (em casos de necessidade favor deixar 

em ‘modo silencioso/vibratório’, pedir permissão ao pro-
fessor e atender fora da sala, não atrapalhando ou inter-
rompendo as aulas);

• Comércio de qualquer espécie ou produtos na sala e 
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dependências da escola;
• Jogos de azar (cartas, dominó, etc...);
• Músicas, festas e comemorações, sem prévia autoriza-

ção (obs: as festas e comemorações serão permitidas com 
autorização da Direção / Coordenação, somente no final 
da cada semestre);

• Crianças ou acompanhantes;
• Fumar nas dependências;
• Chamar alunos em horário de aula para atender tele-

fonemas ou pessoas (obs: exceto em casos de urgência e/
ou emergências);

• Consumo e/ou guarda de qualquer bebida alcoólica nas 
dependências da escola; Não será tolerado qualquer tipo 
de ato estudantil que cause, a quem quer que seja, agressão 
física, moral ou outras formas de constrangimento, dentro 
do espaço físico da ETM.

A transgressão será considerada falta grave, implican-
do na aplicação de penalidades desde suspensão até ex-
pulsão prevista no Regimento Escolar da Instituição, após 
processo administrativo, assegurados o contraditório e o 
direito de ampla defesa.

O aluno que estiver em DP (Dependência de Matéria) 
deverá procurar o professor da disciplina do semestre atu-
al no prazo de 15 dias a partir do início das aulas para regu 
larizar a situação.
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O aluno que estiver em DP no 1º módulo e não fizer 
esta matéria no 2º módulo não poderá ir para o 3º mó-
dulo. Deverá concluir essa matéria primeiramente. (NÃO 
EXISTE DP da DP).

Aluno de Enfermagem do 1º módulo que estiver em DP 
nas matérias de Introdução a Enfermagem, Anatomia e Fi-
siologia não poderá ir para o estágio. Aluno de Radiologia 
do 1º módulo que estiver em DP nas matérias de Anatomia 
e Fundamentos em Radiologia não poderá ir para o estágio.

LEMBRETE:
Cada aluno será responsável por seus pertences em sala 

de aula. O aluno será responsável pelo uso/cuidado do seu 
crachá, na perda deverá solicitar junto a secretaria 2ª via 
mediante pagamento. Sempre ao sair da sala, favor deixar 
ventiladores e luzes apagadas.

3 - rECEPÇÃo
HORÁRIO: 08:00h às 22:00h.

Está pronta a receber alunos, professores e visitantes, 
bem como orientá-los quanto aos cursos, espaço físico e 
encaminhá-los à outros departamentos para maiores in-
formações. Não será permitida a guarda de qualquer tipo 
de volume ou materiais (Provas, Trabalhos) na recepção.
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4 - sECrEtaria
HORÁRIO: 08:00h às 22:00h.

4.1 - A Secretaria da Escola é responsável pelos registros 
acadêmicos: conceitos de avaliação, evasão, trancamento, 
matrículas, expedição de documentos: históricos escola-
res, diplomas e atestados de conclusão de módulos. Qual-
quer solicitação deverá ser feita mediante requerimento 
na secretaria.

• Diplomas: 120 (cento e vinte) dias.
• Certificados: 120 (cento e vinte) dias.
• Históricos: 40 (quarenta) dias.
• Face a Legislação, não é possível em nenhuma hipó-

tese, abonar,anular ou eliminar faltas; O máximo de faltas 
permitido, será igual ou inferior a 25% em cada compo-
nente curricular.

• É imprescindível confirmar sua matrícula a cada módulo.

4.2 - Formulários de Passes:
• Procurar a secretaria.

4.3 - Declarações:
• Para passe escolar: 03 (três) dias.
• Para empresas: 03 (três) dias.
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• Formulário Mogi – Passes para ser assinado: 02 (dois) dias.

4.4 - A Secretaria não está autorizada:
• Emprestar materiais (tesoura, régua, lápis, canetas, 

grampeadores, etc...) para serem levados para sala de aula.
• Guardar ou receber trabalhos ou pertences de alunos
ou professores.
• Fornecer endereços ou telefones de alunos ou professores.
• A fazer ligações particulares para alunos ou professores 

(somente em casos de urgência ou emergências).

LEMBrEtE:
Para revisão de faltas ou notas em casos de reprovação,
solicitar junto à secretaria e aguardar prazo de 05 (cinco)
dias, lembrando que notas e faltas deverão ser consultadas
junto aos professores.

Fiquem atentos BOLSISTAS:
• Alunos bolsistas pagam rematrícula com o valor
integral (os descontos são válidos somente para men-

salidades).
• Mensalidades atrasadas perdem o desconto e será
cobrado o valor integral acrescido de juros/multas.

5 - CoorDENaÇÃo
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Trabalha na orientação de professores e alunos supervi-
sionando todas as atividades relacionadas com o processo de 
ensino e aprendizagem, visando sempre o sucesso de todos.

ORIENTAR OS ALuNOS SOBRE:
• Elaboração e confecção de relatórios.
• Controles de horários e atividades de estágio.
• Prazos para entrega de relatórios (sempre 30 dias após 

término de contrato do curso).
• Para entrega de Relatórios fora do prazo, o aluno de-

verá pagar rematrícula junto à secretaria;
• Importância da entrega do relatório.
• Seguros para estágio.
• Termos de compromisso exigidos pelos campos de estágio.
• Orientações sobre atestados médicos.
• Dispensas em disciplinas (o aluno deverá trazer cópia 

do histórico, para coordenação fazer análise, no prazo de 
30 dias após matrícula).

• Orientações, sugestões e críticas.

A COORDENAçÃO NÃO ESTÁ AuTORIzADA:
• Receber trabalhos ou pertences de alunos e professores.
• Guardar materiais / objetos de alunos e professores.
• Fornecer endereços e números de telefones de alu-

nos e professores.
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• Fazer ligações particulares para alunos ou professores 
(somente em casos de urgência ou emergência).

• Emprestar materiais (tesoura, cola, lápis, canetas, ré-
guas, grampeadores, etc..., para serem levados à sala de aula 
ou laboratórios).

• Imprimir trabalhos.
• Fornecer notas e faltas (em caso de duvidas procurar 

o professor em questão).
• Chamar alunos em sala para atender telefone (somen-

te em casos de urgência ou emergência).

LEMBRETE:
Em caso de desistência do curso o aluno deverá procurar 

a Coordenação para fazer uma carta, para trancar a matrícula.

6 - BiBLiotECa
O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira das 

08:00h às 12:30h (12:30h – 13:30h-almoço) e das 13:30h 
às 22:00h.

A Biblioteca tem por missão disponibilizar a informação 
aos usuários apoiando as atividades de ensino, pesquisa 
e extensão desenvolvidas na instituição de modo a con-
tribuir para a melhoria da qualidade de vida do estudante.

A Biblioteca dispõe de acervo convencional nas áreas de:
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• Administração
• Edificações
• Enfermagem
• Estética
• Farmácia
• Logística
• Meio Ambiente
• Química.
• Radiologia.
• Segurança do Trabalho

PARA EMPRéSTIMO LOCAL E DOMICILIAR.
Conta também com serviços de informática(cyber) aos 

alunos para pesquisas e complementação de informações. 
Cada aluno terá disponível 30 minutos, gratuito por dia para 
uso do cyber. Se necessário tempo maior, as horas excedi-
das serão cobradas. É terminantemente proibido o acesso 
no cyber, via internet, de sites sites de relacionamento pes-
soal  e pornográficos. Solicitar Autorização para bordados 
em aventais. Na Biblioteca poderão ser encomendadas as 
camisetas da escola, para os alunos que desejarem adquirí-

-las e pagas na Tesouraria por um valor simbólico.

No caso de empréstimos:
• O prazo para uso e devolução de livros são de 03 (três) 
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dias – caso não seja respeitado o prazo, o aluno pagará 
multa no valor de R$ 5,00 (cinco reais) por dia e por volu-
me não devolvido.

• Volume único na Biblioteca não poderá ser emprestado
para uso domiciliar, somente consultas no local.

6.1 - Não é permitido:
• Comer ou beber nas dependências da Biblioteca.
• Usar o cyber durante o horário de aula.

O aluno deverá agendar o uso do cyber para pesqui-
sas, trabalhos ou estudos – caso não esteja sendo utiliza-
do, o mesmo será liberado por um período de 30 (trinta) 
minutos/dias.

6.2 - A Biblioteca não está autorizada:
• A imprimir trabalhos.
• Guardar qualquer material ou objetos de alunos ou 

professores.
• Receber trabalhos ou relatórios.
•Emprestar materiais (tesoura, grampeador, canetas, 

lápis, régua, etc...) para serem levados para a sala de aula.
• Materiais de áudio – visual somente poderá ser agen-

dado / reservado por professores, com antecedência de 
03 (três) dias.
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• Data – Show só será liberado para apresentações es-
peciais (com reserva de 03 (três) dias de antecedência fei-
ta pelo professor).

7 - FINANCEIRO
O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira das 

das 8:00 às 13:00, das 14:00 as 17:00 e das 18:00 às 22:00. 

Caso o aluno não tenha recebido o boleto bancário 
para pagar a mensalidade, o mesmo deverá procurar a 
Tesouraria.

Alunos que perderem o boleto poderão emitir segun-
da via acessando endereço www.notasonline.net.br/etm 
com seu login e senha pessoal. Para maior rapidez no 
atendimento, pedimos que apresentem o boleto no ato 
do pagamento.
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8 - LaBoratórios

A Escola investindo na capacitação dos alunos dispõe 
de laboratórios equipados para aulas práticas, levando in-
formações que agregam valores a teoria.

Todo laboratório por ser uma extensão da sala de aula, 
tem suas regras para utilização.

É obrigatório nas dependências da escola o uso de aven-
tal para os alunos e professores nos laboratórios de En-
fermagem, Estética, Farmácia, Química e Radiologia. Não 
será permitido o uso dos laboratórios sem a supervisão 
dos professores.
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é PROIBIDO:
Comer ou beber dentro dos Laboratórios.
Usar celular (em casos de necessidade favor deixar em 

‘modo silencioso/vibratório’, pedir permissão ao professor 
e atender fora da sala, não prejudicando o bom andamen-
to das aulas).

Guardar quaisquer materiais ou objetos pessoais.
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LEMBRANDO:
Os materiais como: luvas, óculos, avental, aparelhos de 

pressão arterial e outros, são por conta do aluno, que de-
verá se responsabilizar por seu material.

Já os materiais dos laborartórios como: vidrarias, bone-
cos, esqueletos, peças anatômicas, produtos e aparelhos, 
são de responsabilidade da escola, porém devem ser utili-
zados com cuidado e consciência. Em casos de danos ou 
perdas fi cará o professor e a turma responsável pela repo-
sição dos mesmos.

E após o uso dos laboratórios, professores e alunos de-
verão deixá-los limpos e organizados (luzes e aparelhos 
devem ser desligados, materiais em ordem).

Assim estaremos trabalhando para melhor atendê-lo.

IMPRESSO: 
JULHO DE 2015
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