
ORIENTAÇÕES AOS BOLSISTAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

1 – A assinatura do ponto é diária e deve ser feita marcando o horário de entrada e no final do expediente o horário 
de saída com a assinatura.  
2 – Todas as faltas devem ser imediatamente comunicadas ao coordenador de setor por CI com justificativa e 
proposta de reposição de horário que deverá ser encaminhada com o “dê acordo” do referido coordenador ao 
Programa de Bolsa de Apoio Discente – PBAD. Os horários deverão estar obrigatoriamente fixados nas portas dos 
setores, bem com as alterações, os quais devem ser seguidos. A folha de registro de frequência deverá refletir essas 
horas, no mesmo esquema de horários mostrado nas portas.  
3 – As faltas não poderão ser abonadas pelo coordenador de setor.  
4- No caso de doença deve ser entregue ao PBAD o atestado médico, que o anexará no controle de ponto. No caso de 
cirurgia programada deve ser avisado por escrito ao coordenador do setor que encaminhará para o PBAD o aviso. 
Depois o bolsista deve trazer o atestado dos dias de falta.  
5 – A alteração de horário só poderá ser realizada depois do “de acordo” da coordenação do setor e do coordenador 
do PBAD.  
6 – Não é permitido o uso, para fins pessoais, da impressora, do computador (Internet, MSN, orkut, facebook, etc), 
telefone e qualquer outro bem público. É permitida a verificação de e-mails pessoais nos últimos 15 minutos do 
encerramento de sua carga horária diária.  
7 – O bolsista deve fazer horário de lanche, 15 minutos, no meio do período de sua atividade.  
8 – O bolsista que necessita usar a copa no horário de lanche e almoço deve cumprir as orientações expressas pela 
copeira. Após o almoço, mesmo sobrando tempo, não devem se adiantar no horário de seus setores Sugerimos que 
aproveitem para ler jornais ou estudar na biblioteca ou outra atividade equivalente, já que o CEAD não possui espaço 
para descanso.  
9 – Todos (as) bolsistas deverão cumprir apenas as 20 horas semanais devidas, em seus respectivos turnos de 4 horas 
diárias. Não é permitido fazer mais do que 4 horas diárias e, no caso de reposição, completar no máximo 5 horas 
diárias.  
10 – No horário das 12h às 13h e a partir das 22 horas, não será permitida a presença de bolsistas no CEAD, exceto 
com autorização da Direção Geral. Até 22 horas apenas devem ficar os bolsistas que efetivamente têm esse horário. 
Sábados, domingos e feriados os (as) bolsistas não terão acesso liberado aos espaços do CEAD. Os vigilantes estão 
autorizados a fazer cumprir essas determinações. Fora do horário apenas com autorização da chefia imediata.  
11 – A folha de ponto deverá ser assinada e, rigorosamente no último dia útil retirada do ponto pelo bolsista, 
preenchida o verso e assinada pelo/a bolsista e chefia direta e entregue ao PBAD no máximo até o dia dois de cada 
mês. A não entrega poderá possibilitar o não recebimento de bolsa naquele mês.  
12 – Não são permitidas atitudes que não sejam adequadas a um local de trabalho, como por exemplo: a) roupas 
curtas, degotadas ou transparentes; b) receber colegas de outro setor ou externos para conversas longas; c) contribuir 
para o acesso de pessoas estranhas nas dependências restritas do CEAD, etc.  
13 – O bolsista deve em qualquer atitude desagradável ou de perspectiva de assédio, informar a chefia direta e não 
resolvendo o problema no setor, comunicar a coordenação do PBAD.  
14 – O atendimento telefônico deve ser formal. Exemplo: “CEAD, bom dia!”  
15 – Fique atento aos seus direitos. Os setores já estão orientados que:  
 O bolsista não é substituto do docente ou técnico, que continuará sendo responsável pelo setor. O bolsista é 
apoio, alguém aprendendo. 
 O bolsista não é atendente de assuntos particulares. Devem recusar-se a pedidos desse tipo.  
 A chefia direta/coordenador do setor é responsável por orientar e ensinar o bolsista, bem como comunicar a 
coordenação do PBAD sobre qualquer problema. A chefia deve orientar, também, sobre atitudes inadequadas para um 
ambiente de trabalho.  
 A chefia direta deve deixar tarefas a serem cumpridas pelo bolsista no caso de sua ausência. Caso haja uma 
ocasião em que isso não ocorra, avise a coordenação do PBAD para que seja aproveitada em outras atividades.  
 O bolsista, após acordar com o seu coordenador, no dia do seu aniversário, poderá tirar o dia de folga.  
 
Fonte:  Documento elaborado pela Equipe do Programa de Bolsa de Apoio Discente/CEAD. Dúvidas, consultar a DEX.  


