CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
DIREITOS E DEVERES DO ALUNO
DIREITOS:
1. Ser reconhecido e respeitado como cidadão crítico, participativo
e responsável, que tem direito à palavra e à expressão de seus
pensamentos e idéias.
2. Sugerir medidas e ajustes que visem à melhoria da qualidade e
da produtividade do curso, preenchendo a avaliação escrita, ao
final do curso.
3. Ter acesso ao acervo da Biblioteca, para consulta local, ficando
vedado o empréstimo de material da Biblioteca.
4. Freqüentar o Laboratório de Informática para trabalhos
acadêmicos e pesquisas.
5. Visitar ou participar dos eventos oficiais da Hotec, assim como
das palestras, seminários, oficinas, exposições, semana cultural,
feiras, congressos e outros.
6. Receber o Certificado de Qualificação ou Reciclagem Profissional
mediante 75% de presença no curso.
7. Freqüentar as salas de vídeo e de estudo localizadas na biblioteca
desde que reservadas com antecedência.
8. Participar das apresentações culinárias e demonstrações de
cardápios especiais, trabalhos acadêmicos, palestras, Workshops
que acontecem, através das empresas parceiras, no Cook Center,
no período da tarde.
9. Pleitear empregos, preenchendo cadastro junto ao RH – Estágios
& Empregos.
10. Condições especiais para matrícula e inscrições em todos os
cursos da linha educacional da HOTEC.

DEVERES:
1. Não será permitida a entrada dos alunos nos Laboratórios
portando bolsas, casacos, mochilas e outros objetos. Os mesmos
deverão ser guardados nas “chapelarias” da Instituição.
2. É proibida a circulação em outros Laboratórios e Salas de Aulas
diferentes do Curso em que o Aluno esteja inscrito.
3. Fica proibida a saída de alunos para comprar refrigerantes ou
trazê-los para os laboratórios, assim como bebidas alcoólicas e
ingredientes.
4. É proibido permanecer nos laboratórios durante o intervalo.
5. É proibido usar telefone celular durante as aulas.
6. Durante as aulas não será permitida a saída de alunos para
fumar ou telefonar.
7. É proibido levar para casa o que foi produzido nas aulas
práticas.
8. Não é permitida nas Salas de Aula e Laboratórios a presença de
pessoas que não fazem parte da lista de alunos matriculados.
9. É proibido trocar as produções gastronômicas entre os colegas
de outros laboratórios.
10. Cabe ao aluno, ao terminar a aula do dia, deixar organizado o
laboratório e os utensílios limpos.
11. Não é permitido o ingresso nos Laboratórios com sapatos de
salto alto, sandálias, vestido, bermuda, camiseta regata, miniblusa e bonés.
Para maior segurança e higiene, trajar: calça comprida, sapatos
fechados e baixos, camisa ou camiseta e blusa fechada. Ainda não
usar jóias, unhas compridas e / ou com esmalte.
12. Avental e touca deverão ser adquiridos na Central de Cópias.
A Direção

