CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA
Rua Rio Içá, nº. 165 – Conj. Residencial Isaias Vieiralves
CEP. 69053-100 – Bairro: Nossa Senhora das Graças
CNPJ: 11.301.060/0001-60/ Fone: (92) 3584-1925 http://www.literatus.edu.br

Circular Nº 03/2017
Manaus, 02 de março de 2017.
Prezados Alunos,
Vimos por meio desta informar as atividades do mês de março e assuntos de seu interesse:
Dia 08/03 – DIA INTERNACIONAL DA MULHER - Parabenizamos todas as alunas, professoras e
colaboradoras pela passagem dessa data tão importante que traduz o reconhecimento e a valorização da
mulher em nossa sociedade.
Dia 11/03 – 26º ANIVERSÁRIO DO CENTRO LITERATUS – Comemoraremos neste dia, 26 anos do Grupo
Literatus Educacional com o lançamento do I Concurso de Curtas Metragens. Na ocasião, este concurso terá
como objetivo desenvolver a interação dos alunos em uma atividade criativa envolvendo a importância do seu
curso e terá como referência o tema anual “A nossa união gera vida para o mundo", que norteará todos os
Projetos que serão desenvolvidos ao longo do ano de 2017. Os alunos interessados em participar poderão
fazer a sua inscrição no período de 10 a 28/03 na Coordenação Pedagógica – RA. Conheça o regulamento
referente à produção dos curtas metragens no site: www.literatus.edu.br.
Dia 12/03 – DIA DO BIBLIOTECÁRIO – Nossos parabéns e agradecimentos a esse profissional pela
contribuição dada para o alcance de um aprendizado de qualidade.
Dia 19/03 – CEL ITINERANTE – Em comemoração ao mês da mulher, neste dia os alunos do Curso de
Estética, Enfermagem e Nutrição abordarão o tema “Saúde e Bem estar” na Novena do S. José Operário.
Dias 24 e 31/03 – FORMATURA – Nestes dias, a partir das 19h, estaremos realizando no Auditório do
Petrônio Portela a Formatura dos alunos dos Cursos Técnicos.
Dia 27 a 30/03 – SEMANA EMPREGUEHABILIDADES - Neste período o NEH estará com o stand itinerante
em cada unidade do Grupo Literatus com intuito de apresentar para os nossos alunos os serviços ofertados por
este setor. A abertura deste evento será realizada no Auditório da Sede Djalma com a palestra: “A importância
da qualificação profissional no mercado de trabalho”. Já no fechamento será ministrada a palestra: “Dicas de
sucesso para o mercado de trabalho”. Conheça a programação nos murais.
CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL Treinamento e atualizações constantes são exigências
essenciais aos profissionais. Desta forma, informamos a agenda de cursos para o mês de março:
Data
Curso
11/03
Assistência de Enfermagem na Intubação Endotraqueal-Adulto
Informática Básica
18/03
Imobilização e Posicionamentos Radiológicos em Pacientes Pediátricos
Curso Básico de Declaração de Imposto de Renda
NR 10- Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade
REPROGRAFIA – Informamos que o setor da reprografia está proibido de tirar cópia reduzida de quaisquer
tipos de textos. Esse serviço, porém está liberado para desenhos ou figuras.
EJA (Supletivo) – Informamos que daremos continuidade na campanha promocional: Acreditando nos seus
sonhos, para os alunos que pretendem finalizar a educação básica (fundamental e médio). As aulas
presenciais são opcionais e a prova final é realizada na sexta-feira. Melhores informações procurar a
Coordenação do EJA.
RESCISÃO DE CONTRATO – Lembramos que, de acordo com o Contrato assinado pelos senhores no
momento da matrícula, o mesmo poderá rescindido de forma unilateral pela Instituição, se vencidas e não
pagas 3 (três) parcelas consecutivas, assim como, uma ou mais parcelas com atraso superior a 90 dias,
ficando, portanto desobrigado da prestação dos serviços educacionais, pedimos aos senhores que fiquem
atento para esta situação, a fim de evitar maiores transtornos.
PROMOÇÃO ALUNO PONTUAL – Pague as suas mensalidades em dia e participe de um sorteio mensal
no valor de R$ 100,00. Melhores informações procurar a coordenação Pedagógica - Relacionamento ao
aluno.
LITERATUS MAIS - É um programa de relacionamento para alunos e egressos que contempla o acúmulo de
pontos pelos serviços utilizados e poderão ser trocados por outros serviços ou produtos, oferecidos pela
instituição. Não perca tempo! Acompanhe a sua pontuação através do site www.literatus.edu.br.
Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,
A Direção.

CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA
Rua Rio Içá, nº. 165 – Conj. Residencial Isaias Vieiralves
CEP. 69053-100 – Bairro: Nossa Senhora das Graças
CNPJ: 11.301.060/0001-60/ Fone: (92) 3584-1925 http://www.literatus.edu.br

Circular Nº 03/2017
Manaus, 01 de março de 2017.
Prezados Instrutores,
Vimos por meio desta informar as atividades do mês de março e assuntos de seu interesse:
Dia 08/03 – DIA INTERNACIONAL DA MULHER - Parabenizamos todas as mulheres pela passagem dessa
data tão importante que traduz o reconhecimento e a valorização em nossa sociedade.
Dia 11/03 – 26º ANIVERSÁRIO DO CENTRO LITERATUS – Comemoraremos neste dia, 26 anos do Grupo
Literatus Educacional com o lançamento do I Concurso de Curtas Metragens. Na ocasião, este concurso terá
como objetivo desenvolver a interação dos alunos em uma atividade criativa envolvendo a importância do seu
curso e terá como referência o tema anual “A nossa união gera vida para o mundo", que norteará todos os
Projetos que serão desenvolvidos ao longo do ano de 2017. Os alunos interessados em participar poderão
fazer a sua inscrição no período de 10 a 28/03 na Coordenação Pedagógica – RA. Conheça o regulamento
referente à produção dos curtas metragens no site: www.literatus.edu.br.
Dia 12/03 – DIA DO BIBLIOTECÁRIO – Nossos parabéns e agradecimentos a esse profissional pela
contribuição dada para o alcance de um aprendizado de qualidade.
Dia 18/03 – REUNIÃO PEDAGÓGICA – Neste dia, das 8h às 11h, realizaremos a Reunião Pedagógica com os
professores, Coordenação Pedagógica e Direção. Sua presença será indispensável.
Dia 19/03 – CEL ITINERANTE – Em comemoração ao mês da mulher, neste dia os alunos do Curso de
Estética, Enfermagem e Nutrição abordarão o tema “Saúde e Bem estar” na Novena do S. José Operário.
Dia 27 a 30/03 – SEMANA EMPREGUEHABILIDADES - Neste período o NEH estará com o stand itinerante
em cada unidade do Grupo Literatus com intuito de apresentar para os nossos alunos os serviços ofertados por
este setor. A abertura deste evento será realizada no Auditório da Sede Djalma com a palestra: “A importância
da qualificação profissional no mercado de trabalho”. Já no fechamento será ministrada a palestra: “Dicas de
sucesso para o mercado de trabalho”. Conheça a programação nos murais.
CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL Treinamento e atualizações constantes são exigências essenciais
aos profissionais. Desta forma, informamos a agenda de cursos para o mês de março:
Data
11/03
18/03

Curso
Assistência de Enfermagem na Intubação Endotraqueal-Adulto
Informática Básica
Imobilização e Posicionamentos Radiológicos em Pacientes Pediátricos
Curso Básico de Declaração de Imposto de Renda
NR 10- Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

EJA (Supletivo) – Informamos que daremos continuidade na campanha promocional: Acreditando nos seus
sonhos, para os alunos que pretendem finalizar a educação básica (fundamental e médio). As aulas
presenciais são opcionais e a prova final é realizada na sexta-feira. Melhores informações procurar a
Coordenação do EJA.
CUMPRIMENTO DO HORÁRIO – Lembramos sobre a importância do cumprimento dos horários de entrada,
intervalo, saída e último dia do módulo. Este dia destina-se a esclarecimentos de dúvidas referente às
avaliações, revisão do conteúdo ministrado, entrega de notas e recuperação se houver, caso não haja
recuperação, será ministrado o conteúdo normalmente. Os alunos só poderão ser liberados antes do término
da aula somente em caso de prova.
ATRASOS E FALTAS – A assiduidade e pontualidade é um item imprescindível para a formação do quadro
dos nossos instrutores, solicitamos que os mesmos ao se comprometerem com alguma disciplina que se
programem para evitar contratempos, pois não podemos cobrar dos nossos alunos pontualidade se os nossos
instrutores não estão seguindo este exemplo.
DIÁRIO DE CLASSE – Ressaltamos que este é um documento de suma importância na vida acadêmica do
aluno, portanto, não pode conter rasuras e incorreções. Pedimos aos senhores que NÃO insiram o nome de

alunos que não estejam no Diário de Classe, quando isso ocorrer, favor encaminhá-los à
Coordenação Pedagógica – RA para as devidas providências.
Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,

A Direção.

