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TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO
Ar.t 1º - AEROCLUBE DE BEBEDOURO - Situada No Aeroporto Municipal Comandante
Luiz Martins Araujo na Cidade de Bebedouro - SP, Rodovia Brigadeiro Faria Lima Km 384,
CEP. 14.700-970.
Art. 2º - Será administrada pelo presente regimento
CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES
Art. 3º - A finalidade da AEROCLUBE DE BEBEDOURO é ministrar cursos para Piloto de
Planador, Piloto Privado de Avião, Piloto Comercial de Avião, Voo por Instrumentos (IFR) e
Instrutor de Voo Avião e Planador e Piloto Rebocador de Planador.
Art. 4° - A ação educativa desta entidade têm como objetivo, o preparo teórico e prático dos
alunos, para estarem aptos a prestarem exames para obtenção dos Certificados de Capacidade
Teórica (CCT), junto as Bancas examinadoras da ANAC.
TÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 5° - A estrutura Administrativa do AEROCLUBE DE BEBEDOURO Consta de:
a) DIREÇÃO;
b) SECRETARIA;
c) COORDENAÇÃO DE ENSINO
d) CORPO DOCENTE
e) SERVIÇOS AUXILIARES
CAPÍTULO II
DA DIREÇÃO
Art. 6º - A Diretoria é o órgão Executivo que coordena, fiscaliza e superintende as atividades da
Unidade de Instrução Profissional, sendo constituída por um diretor de Ensino e de um ViceDiretor de Ensino.
Ao Vice-Diretor cabe substituir o Diretor de ensino em seus impedimentos e faltas e
executar as atribuições que lhe forem designadas.
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Art. 7° - São atribuições do Diretor;
a) Representar a Unidade de Instrução Profissional perante a qualquer autoridade ou
repartição e em
atos ou solenidade aos quais seja convidado, podendo delegar esta
atribuição;
b) Assinar com o coordenador de ensino e o secretário da Unidade de Instrução Profissional
os certificados de conclusão de curso e demais certificados regulamentares;
c) Admitir/demitir professores/instrutores;
d) Fiscalizar a execução do Regime didático disciplinar;
e) Supervisionar os serviços administrativos da Unidade de Instrução Profissional;
f) Admitir/renovar/dispensar o pessoal administrativo;
g) Autorizar aquisição ao órgão competente a documentação necessária para a realização dos
exames dos alunos.
Art. 8° - A Secretaria está diretamente subordinada a Diretoria.
Art. 9° - Compete a Secretaria;
a) Inscrever os candidatos aos cursos;
b) Proceder a matricula dos alunos
c) Encaminhar candidatos á realização de exames médico;
d) Manter controle de frequência dos corpos discente e docente;
e) Manter cadastro dos corpos discente e docente;
f) Organizar e manter atualizados os arquivos e fichários de secretaria;
g) Expedir certificados de conclusão de curso;
h) Divulgar as diversas atividades relativas à tesouraria;
i) Executar outros trabalhos que lhe sejam atribuídos pelo Diretor.
CAPÍTULO IV
DA COORDENAÇÃO DE ENSINO
Art. 10° - A coordenação de ensino estará, a princípio, sob a responsabilidade do Diretor de
ensino que coordenará as atividades didáticas da UIP.
Art. 11° - São atribuições do Coordenador de Ensino;
a) Propor á Direção medidas que julgar necessárias para o aprimoramento da ensino;
b) Sugerir medidas concernentes à admissão de alunos;
c) Encaminhar a Direção representação contra atos dos professores/instrutores;
d) Apresentar alterações quando for necessário, da composição curricular do curso;
e) Aprovar os conteúdos programáticos e opinar sobre os planos de curso de cada disciplina;
f) Resolver questões concernentes á matrícula, provas de aproveitamento de estudos e demais
atividades escolares que digam respeito à vida do aluno;
g) Encaminhar á diretoria, sugestões sobre a contratação de professores / instrutores
titulares/substitutos;
h) Orientar e fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos didáticos e o cumprimento dos
programas e planos de ensino;
i) Organizar o calendário escolar e de trabalho das disciplinas;
j) Manter atualizadas as correspondências obrigatórias para ANAC / Gerência de Certificação
de Organização de Instrução / URSP;
k) Praticar os demais atos que lhe forem atribuídos por lei ou delegados pelos órgãos
superiores da Unidade de Instrução Profissional.
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CAPÍTULO V
DO CORPO DOCENTE
Art. 12° - O corpo docente é formado por quantos exerçam na UIP atividades de magistério com
as seguintes qualificações;
a) Formação escolar mínima de segundo grau ou equivalente;
b) Experiência no âmbito da aviação civil de no mínimo de dois anos;
c) Conhecimento aprofundado de avião ou planador bem como seus sistemas.
Art. 13° - Além das qualificações do artigo 12°, espera-se do professor/instrutor;
a) Analisar necessidades de treinamento, planejar, elaborar recursos de avaliação de
aprendizagem;
b) Aplicar técnicas de dinâmica de grupo, debates, demonstração, grupos de estudos, etc;
c) Uso correto dos recursos áudio-visuais;
d) Capacidade de expor com desembaraço, idéias e informações com clareza, lógica e
entusiasmo;
e) Atualizar constantemente seus conhecimentos e técnicas didáticas;
f) Tenha a mente clara e lógica, com acentuada capacidade analítica;
g) Ser amigo, paciente e jovial em sala de aula, mantendo a compostura e autocontrole
emocional, mesmo sobre pressão de perguntas e discussões.
Art. 14° - São direitos do Corpo Docente;
a) Autonomia no uso de sua própria metodologia e técnica de ensino, desde que desenvolva o
conteúdo programático do curso, no sentido de atingir os objetivos pré-determinados;
b) Ter acesso a todos os setores da UIP para colher informações úteis ao desenvolvimento de
seu trabalho;
c) Prioridade nas informações referentes às modificações técnicas ou normativas relacionadas
ao Sistema de Aviação Civil;
d) Ter a disposição todos os recursos materiais, didáticos e administrativos;
e) Poder desenvolver seu trabalho em sala de aula que seja apropriada para o ensino, isto é
forneça
comodidade ao professor/instrutor e aos alunos em termos de espaço, iluminação
acústica, ventilação e mobiliários;
Art. 15° - São deveres do Corpo Docente;
a) Desenvolver suas aulas de forma coerente com os objetivos do Curso;
b) Seguir a programação do curso observando os horários estabelecidos;
c) Informar a Coordenação de ensino todo e qualquer problema emergente que possa
interferir nos andamento dos Cursos;
d) Apresentar periodicamente à Coordenação de Ensino resultados dos cursos;
e) Ser frequente e observar o horário das aulas;
f) Zelar pelo cumprimento deste Regimento Interno;
g) Registrar em fichas o desempenho dos alunos durante o curso;
CAPÍTULO VI
DOS SERVIÇOS AUXILIARES
Art. 16° - Aos órgãos de apoio da UIP competem os seguintes serviços:
1) Serviços Técnicos
a) Assessoria de pesquisas e planejamento
2)Serviços Administrativos
a) Zeladoria
b) Manutenção
c) Biblioteca
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Art. 17º - A Assessoria de Pesquisas e Planejamento é diretamente subordinada ao diretor de
ensino, sendo o órgão técnico destinado a elaborar e assessorar o diretor e os diversos órgãos da
UIP.
Art. 18° - Compete a Assessoria de Pesquisa e Planejamento;
a) Manter a UIP atualizada quanto à legislação da ANAC – Agência Nacional da Aviação
Civil, e demais publicações necessárias;
b) Acompanhar a evolução de ensino, sugerindo medidas para seu aprimoramento;
c) Promover pesquisas sobre exigências de recursos humanos por parte do mercado de
trabalho, sugerindo a UIP alterações nos cursos e/ou cursos novos;
d) Controlar os recursos auxiliares de ensino, bem como todo o material instrucional.
Art. 19° - Compete a Zeladoria:
a) Manter em condições de limpeza e higiene todas as dependências da UIP;
b) Executar outros trabalhos inerentes as suas atividades que lhe sejam atribuídas pelo
Diretor.
Art. 20° - Compete a Manutenção:
a) Zelar pelo bom funcionamento e conservação
dos equipamentos, móveis e utensílios;
b) Executar outros trabalhos inerentes as suas atividades;
Art. 21º. - Compete a Biblioteca :
a) Auxiliar a pesquisa e a consulta bibliográfica por parte dos Corpos Docentes e Discentes;
b) Zelar pela conservação de todo material existente;
c) Exercer as demais atividades que lhe for atribuída pela Assessoria de Pesquisa e
Planejamento;

TÍTULO III
CORPO DISCENTE
Art. 22° - Todos os alunos regularmente matriculados, e que apresentarem todos os documentos
exigidos, sob a forma apresentada neste regimento constituirão parte do corpo discente.
Art. 23° - São direitos dos alunos:
a) Acesso aos manuais e apostilas constantes da biblioteca;
b) Empréstimo de filmes da fitoteca da entidade, mediante o recibo de entrega pelo prazo de
dois dias;
c) Aulas de reforço aos sábados;
d) terem acesso às provas para conferencia, dentro da entidade;
e) Representarem suas opiniões perante a Diretoria través de um representante de classe,
eleito pelos mesmos;
f) Promoverem debates, sobre qualquer matéria, com prévia consulta do Coordenador;
g) Receber toda a instrução de acordo com a UIP (Manual de Cursos);
h) Receber o Certificado de Conclusão do Curso, desde que tenha tido uma frequência igual
ou superior a 75% ,e uma média final nas notas superior a 70 %;
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i) Recorrer as autoridades competentes, sempre que se sinta prejudicado pelas decisões
verificadas;
Art. 24° - São deveres dos alunos:
a) Apresentarem às aulas com uma antecedência de no mínimo 10 minutos:
b) Comparecer devidamente trajado, não sendo permitido uso de chinelo, camiseta regata;
c) Assiduidade, com relação ao curso, sendo que em caso de falta esta deverá ser justificada
perante a secretaria;
d) Comparecer a todos os simulados de avaliação, sob o risco de não comparecer ser
reprovado no curso;
e) Manter silêncio nas aulas, sendo permitido, no entanto, perguntas que sejam ligadas ao
assunto em pauta;
f) Cumprir o que determina a legislação vigente e em particular, as disposições deste
regimento;
g) Cumprir com as obrigações financeiras em dia, conforme o contrato previamente assinado
entre o aluno e a escola.
TÍTULO IV
DAS ATIVIDADES DE ENSINO
CAPÍTULO I
DOS CURRÍCULOS
Art. 25° - Compõe a grade curricular, objetivos gerais, planos de matéria e conteúdo
programático de cada curso ministrado por esta UIP. os apresentados nos manuais de Cursos da
Gerência de Licença de Pessoal.
Art. 26° - Por proposta encaminhada á Diretoria, e devidamente aprovada por esta, podem ser
introduzidas modificações no currículo dos cursos, ficando sua vigência condicionada à
aprovação pela Agência Nacional da Aviação Civil - ANAC.
CAPÍTULO II
DO CALENDÁRIO ESCOLAR
Art. 27° - O Calendário Escolar organizado pelo Coordenador de Ensino e aprovado pela
Diretoria, indicará para cada curso:
a)Período destinada à matrícula;
b)Idade mínima admitida;
c)Datas de início e término do curso;
d)Dias efetivos de aula e dias não letivos;
e)Horários de início e término das aulas;
f)Época de e os dias das provas de avaliação;
CAPÍTULO III
DA MATRÍCULA
Art. 28° - A matrícula do aluno em cada curso é requerida na secretaria, e instituída com os
seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição preenchida;
b) Cédula de Identidade e/ou outro documento oficial de identificação;
c) Comprovante de conclusão de curso, nível de escolaridade exigido conforme o curso
pretendido;
d) Titulo de Eleitor;
e) CPF;
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f ) Certificado de Reservista em dia;
g) 03 fotos 3x4 de frente recente;
h) Pagamento da matrícula especificada;
i) Assinatura do contrato de prestação de serviços;
j) A matrícula será realizada mediante a disponibilidade de vagas;
Parágrafo Único: quanto aos alunos estrangeiros, a matrícula será mediante o que previr a
legislação em vigor na época, além dos documentos exigidos no artigo anterior.
CAPÍTULO IV
DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ALUNO
Art. 29° - Avaliação do desempenho do aluno será feita de acordo com a programação específica
de cada curso e as determinações das instruções específicas da Agência Nacional da Aviação
Civil;
Art. 30° - Os professores/instrutores devem realizar a avaliação dos alunos durante o curso,
utilizando-se de perguntas diretas sobre o assunto abordado, de tal forma que propicie aos
candidatos um conhecimento de seu progresso e ao mesmo tempo motivando-os e aumentando o
interesse;
Art. 31° - Será concedido um Certificado de Conclusão aos alunos que obterem um
aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento), nas questões apresentadas no teste teórico;
CAPÍTULO V - DOS RECURSOS AUXILIARES DA INSTRUÇÃO
E DO MATERIAL INSTRUCIONAL
Art. 32° - O controle dos recursos auxiliares de ensino e do material instrucional compete ao
coordenador de ensino e a todos os responsáveis pela instrução;
TÍTULO V
CAPÍTULO I
DO REGIME DISCIPLINAR
Ar.t 33° - Cabe a direção, a responsabilidade pela observância dos preceitos disciplinares entre os
membros do corpo docente, discente e administrativo da UIP;
Art. 34° - Comete infração disciplinar o professor/instrutor, aluno ou funcionário da UIP quando;
a) Alicie, incite ou participe na deflagração de movimento com finalidade de paralisação da
atividade
escolar;
b) Atente contra a moral e bons costumes, ou atente contra a integridade, material do
patrimônio da UIP;
c) Conduza realize, confeccione, imprima, tenha em deposito, ou distribua material
subversivo de qualquer natureza;
d) Pratique atos de animosidade contra qualquer membro da UIP ou mesmo entre os alunos;
e) Use as dependências da UIP para fins estranhos ao que ela se destina;
f) Promova algazarras, distúrbios, rixas, injuria, calunia ou difamação
g) Atentado a moral e ao decoro;
h) Má conduta na instituição ou fora dela;
i) Uso de bebidas alcoólicas ou drogas de qualquer natureza;
j) Prática de qualquer ato sujeito à sanção penal ou civil;
Parágrafo Único - Todos os que estão, em exercício profissional a UIP, bem como os alunos estão
AEROCLUBE DE BEBEDOURO - CNPJ: 57.727.117/0001-99
Aeródromo Municipal de Bebedouro Comandante Luiz Martins Araujo - Rodovia Brigadeiro Faria Lima km 384 – Caixa Postal 118
CEP: 14.700-970 - BEBEDOURO/SP - e-mail: aero_bebedouro@mdbrasil.com.br - www.aeroclubebebedouro.com.br
17-3044-2122

sujeitos às sanções de advertência, repressão, suspensão, demissão e expulsão aplicadas pela
Direção, respeitadas as disposições legais e a ampla defesa.
CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AO CORPO DOCENTE
Art. 35° - Cometem falta passível de punição com as penas mencionadas no parágrafo único do
Artigo
34°, os professores/instrutores que:
a) Deixarem de comparecer a UIP para o desempenho de suas funções sem motivo
previamente
justificado;
b) Faltarem com respeito às autoridades da UIP ou qualquer outra autoridade de ensino, aos
colegas,
aos funcionários e aos alunos;
c) Infringirem qualquer disposição deste regimento interno.
Parágrafo Único: As faltas e as devidas penas serão apresentadas e aplicadas pela direção, e se for
o
caso levadas ao conselho com a coordenação.
TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 36° - Nenhuma publicação ou divulgação oficial que envolva a responsabilidade da
UIP, poderá ser feita sem prévia autorização por escrito do Diretor.
Art. 37° - Este regimento deverá ser respeitada por todos que participem na realização dos
objetivos deste UIP
Art. 38° - Todas as Instruções emanadas pela ANAC/UNIDADE REGIONAL deverão ser
incorporadas automaticamente a este regimento
Art. 39° - Este regimento poderá ser modificado sempre que se exigir o aperfeiçoamento do
ensino. respeitadas as disposições pertinentes, e somente entra em vigor após aprovação pelo
ANAC / Gerência de Certificação de Organizações de Instrução.
Art. 40° - Os casos omissos a este regimento serão resolvidos pela Direção desta UIP, e
dependendo do caso, submeterá aos órgãos competentes.
Art. 41° - Este regimento entrará em vigor a partir da data de publicação do ato de autorização de
funcionamento jurídico da Unidade de Instrução Profissional.
Bebedouro SP , 01 de Março de 2016

_______________________
Angelo Sergio Hermini
Presidente
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