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 01/2017
Manaus, 04 de janeiro de 2017.
Prezados Alunos,
Vimos por meio desta informar as atividades do mês de janeiro e assuntos de seu interesse:
DIA 04/01 – RETORNO ÀS AULAS – Gostaríamos de dar as boas vindas aos nossos novos alunos e de
desejar um ótimo retorno aos alunos veteranos. Esperamos que 2017 seja um ano de muito sucesso e
conquista para todos.
DIA 20/01 – DIA DO FARMACÊUTICO. Parabéns a esse profissional tão dedicado e empenhado em sua luta
diária pela vida e a dignidade humana.
Dia 26 e 27/01 – 2. JORNADA TÉCNICA DO CURSO DE ESTÉTICA- Nestes dias estaremos realizando no
Auditório do Grupo Literatus este evento, cujo objetivo é proporcionar um espaço ampliado de construção e
discussão acadêmica acerca desta área. Não perca! Consulte a programação nos murais.
DIA 27/01 – CEL ITINERANTE– Neste dia estaremos realizando o CEL Itinerante dos cursos de Nutrição,
Enfermagem e Análises Clínicas. Os alunos abordarão o tema: “Promoção da Saúde e Bem Estar” na
Empresa Brother Industria de Alimentos Ltda.
CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL Treinamento e atualizações constantes são exigências
essenciais aos profissionais. Desta forma, informamos a agenda de cursos para o mês de janeiro:
Data
Curso
14/01
Emergências Respiratórias
14/01
Radiologia Industrial
21/01
NR 35 – Segurança para trabalho em altura
28/01
Matemática Financeira
TRANCAMENTO DO CURSO – Lembramos que, de acordo com as Normas da Instituição, o trancamento do
curso poderá ser feito até o dia 05 de cada mês (após o pagamento da mensalidade do mês corrente) para
que a mensalidade do mês subsequente não seja devida, ou seja, trancamentos feitos após o dia 05 do mês
implica no pagamento da mensalidade do mês seguinte. Reforçamos ainda que os alunos que realizarem o
trancamento só poderão retornar ao curso após 06 (seis) meses a contar da data do trancamento e deverão
efetuar o pagamento de nova matrícula por ocasião do retorno.
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.
CÓDIGO DE ÉTICA ESCOLAR – Informamos que o Código de Ética é um instrumento que busca a
realização dos princípios, visão e missão da empresa. Serve para orientar as ações do corpo pedagógico e
explicitar a postura da Instituição diante de qualquer tipo de situação de desordem. O mesmo encontra-se
fixado nos murais da Instituição.
PAGAMENTO DA MENSALIDADE – Os Boletos das mensalidades deverão ser pagos em qualquer agência
bancária até o vencimento, após esta data somente no Banco emissor. Reforçamos que os mesmos não
podem ser pagos no Caixa da Escola. Informamos ainda que os Boletos são entregues em sala de aula no
dia que chegam a Instituição e que, após essa data, ficam a disposição dos alunos na Coordenação
Pedagógica devendo, os mesmos, procurarem este setor para receberem seu Boleto, pedimos ainda que ao
receberem este documento observem atentamente os seus dados. O não recebimento do mesmo poderá
ocasionar a perda do benefício do desconto e acréscimo de multa e juros.
CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO – No período do recesso escolar nossas unidades passaram por reformas
com o intuito de melhorar o ambiente que propiciamos aos nossos alunos, professores e colaboradores.
Desta forma pedimos aos senhores que zelem pela estrutura e o mobiliário, ao mascarem chicletes
solicitamos que não grudem nas carteiras escolares, uma vez que a mesma está destinada a serví-los e os
senhores enquanto adultos, responsáveis, conscientes e futuros profissionais não podem adotar este tipo de
postura.
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.
Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,
A Direção.
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Manaus, 04 de janeiro de 2017.
Prezados Professores,
Vimos por meio desta informar as atividades do mês de janeiro e assuntos de seu interesse:
DIA 04/01 – RETORNO ÀS AULAS – Gostaríamos de dar as boas vindas aos nossos professores.
Esperamos que 2017 seja um ano de muito sucesso e conquista para todos.
DIA 14/01 – ENCONTRO DE PROFESSORES - Neste dia de 8h às 12h – 13h às 17h estaremos
realizando o nosso 1° Encontro dos Professores do ano de 2017 no Auditório da Instituição localizado na
Sede da Djalma Batista. Será de fundamental importância a presença de todos os nossos docentes.
DIA 20/01 – DIA DO FARMACÊUTICO - Parabéns a esse Profissional tão dedicado e empenhado em sua
luta diária pela vida e a dignidade humana.
DIA 27/01 – CEL ITINERANTE– Neste dia estaremos realizando o CEL Itinerante dos cursos de Nutrição,
Enfermagem e Análises Clínicas. Os alunos abordarão o tema: “Promoção da Saúde e Bem Estar” na
Empresa Brother Industria de Alimentos Ltda.
Dia 26 e 27/01 – 2. JORNADA TÉCNICA DO CURSO DE ESTÉTICA- Nestes dias estaremos realizando
no Auditório do Grupo Literatus este evento, cujo objetivo é proporcionar um espaço ampliado de
construção e discussão acadêmica acerca desta área. Não perca! Consulte 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 janeiro:
Data
Curso
14/01
Emergências Respiratórias
14/01
Radiologia Industrial
21/01
NR 35 – Segurança para trabalho em altura
28/01
Matemática Financeira
USO DO JALECO – Comunicamos que o uso do jaleco ABOTOADO é obrigatório aos professores.
Pedimos que os senhores já entrem na Instituição com o mesmo a fim de facilitar a identificação.
TELEFONE CELULAR – De acordo com a Lei nº 3.198 de 04 de dezembro de 2007 publicada no Diário
Oficial desta data, está terminantemente proibido o uso de telefone celular em sala de aula nos
estabelecimentos de ensino da rede pública e particular do Estado do Amazonas. Desta forma reforçamos
que alunos e professores não poderão usar o telefone durante a aula, nem sair de sala para atendê-lo. O
uso será permitido apenas no horário do intervalo.
ENTRADA DE FILHOS EM SALA DE AULA – Solicitamos dos senhores que, ao observar a presença de
pessoas em sala de aula que não seja o próprio aluno, deve ser comunicado imediatamente a
Coordenação Pedagógica.
AGENDAMENTO DAS AULAS PRÁTICAS E MATERIAIS DOS LABORATÓRIOS – Só poderão ser
agendadas as aulas práticas e disponibilizados os materiais dos laboratórios aos professores que
solicitarem via formulário disponível na Coordenação de Laboratórios com 05 dias de antecedência.
Pedimos a todos que se programem a partir do plano de aula entregue no primeiro dia de aula.
ENTREGA DIÁRIA DOS DIÁRIOS DE CLASSE – Informamos aos senhores que todos os diários deverão
ser entregues diariamente após o término das aulas nas mãos dos Coordenadores. Em hipótese alguma
os senhores poderão levar o mesmo para casa. Contamos com a colaboração de todos.
CURSOS EXTRAS – Conforme comunicado aos senhores no ato da contratação, não autorizamos
qualquer tipo de comércio na Instituição, o que vale também para a divulgação de cursos sem a aprovação
da Direção. Caso haja o interesse em divulgar alguma atividade que não tenha vínculo com a Instituição
pedimos que procurem a Coordenação Pedagógica – QE para que seja feita a análise da proposta.
RECUPERAÇÃO E PROVA FINAL– As avaliações deverão ser INDIVIDUAL, ESCRITAS, nunca oral e,
após a correção e conferência do aluno, o mesmo deverá assinar o diário de classe dando a ciência
do recebimento do referido documento e da nota obtida.
Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,

A Direção.

