
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

LINHAS DE CONDUTA PARA DOCÊNCIA – INESUL 

 

I - DO RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

 

 Respeitar a equipe técnica administrativa; 

 Tratar com respeito e consideração o aluno da Instituição; 

 Reconhecer no aluno “o cliente” buscando prestar um bom serviço. 

 

II – DA DOCÊNCIA 

 

 Respeitar os horários. Não Falte, não chegue atrasado e não dispense os 

alunos antes do horário; 

 Preparar as aulas de acordo com o que você irá realmente trabalhar; 

 Recursos audiovisuais e multimídia não são contratados pelo Inesul para 

docência; 

 Registrar criteriosamente faltas, presenças, conhecimentos trabalhados e 

atividades realizadas; 

 Não deixar que a pauta de chamada seja uma arma contra você; 

 Fazer o aluno participar do processo; 

 Planejar com critérios as avaliações; 

 Conscientizar o aluno, quanto à sua aprendizagem, dando um retorno do 

resultado das suas avaliações e se possível fazendo um feed-back; 

 Pedir aos alunos que o avalie para fazer as correções necessárias na sua 

prática pedagógica; 

 Não utilizar o celular em sala de aula; 

 Evite se perder em relatos pessoais durante as aulas. 

 

III – PROCESSO PEDAGÓGICO 

 

 Participar das reuniões pedagógicas; 



 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 Participar do Programa de Educação Continuada mensalmente, conforme 

calendário;  

 Estar presente nas reuniões de Pré-Conselho e Conselho de Classe; 

 Fazer e entregar o planejamento em data solicitada; 

 Operacionalizar o planejamento; 

 Conhecer a Avaliação de Desempenho do professor; 

 Participar do processo pedagógico. 

 

IV – DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

 O professor deverá entregar para coordenação uma minuta do currículo 

(modelo da Instituição), xerox do diploma de graduação, especialização e 

quando mestre ou doutor a cópia da ata de defesa de tese; 

 Para o Recursos Humanos (R.H.), deverá providenciar xerox dos documentos 

de praxes e abertura de conta no Banco do Brasil para recebimento do 

salário; 

 Conhecer toda estrutura da Instituição de Ensino; 

 

V – DA INSTITUIÇÃO 

 

 Conhecer a missão e finalidade da Instituição de Ensino; 

 Desenvolver seu trabalho de acordo com a filosofia da Instituição de Ensino; 

 Contribuir para resolução de problemas, buscando sempre o bom senso; 

 Contribuir para elevação do conceito da Instituição de Ensino; 

 Participar dos projetos sociais da Instituição. 


