
MANUAL 
DO ALUNO



Olá! Se você recebeu este manual é porque acabou 
de se matricular em um dos nossos cursos, correto?

Este manual vai te ajudar a tirar as principais dúvidas 
em relação ao seu curso e quem nós somos.

A Octa Treinamentos é uma escola jovem, voltada 
para aluno como você, que busca uma profissionalização 

antes de concluir o ensino médio. 

Nosso intuito é se tornar referência no mercado em 
nossa área de atuação. Promovendo cursos livres de 

educação profissional para milhares de jovens e adultos 
em todo o território nacional.

NOSSOS CONTATOS DE ATENDIMENTO: 

Para falar com a nossa central de atendimento é bem simples, 
basta enviar uma mensagem do seu WhatsApp para:

   (11) 99846-6885 

Assim que enviar a mensagem, vai aparecer uma resposta automática, 
é só selecionar o número do assunto que quer tratar, daí em diante 

será direcionado para o nosso agente. 

Ah, o nosso atendimento é por ordem de envio de mensagem.  

Caso prefira ligar para a nossa central, o telefone de contato é: (011) 4853-1908.
E temos o e-mail de atendimento também: atendimento@grupoocta.com
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PRINCIPAIS 
DÚVIDAS?? ?

QUANDO PAGO O RESTANTE?

O restante do valor do material (ou do curso no caso para 
auxiliar de veterinária), deve ser pago no primeiro dia de aula.

Se optou em fazer o pagamento em CARTÃO DE CRÉDITO, fique 
tranquilo que o valor vai constar na fatura do seu cartão de crédito. 

Agora, se preferiu fazer o pagamento Á VISTA com desconto, 
é só comparecer nas aulas.

Se achou melhor o pagamento em boleto bancário, no 2º dia 
de aula receberá todos os boletos para fazer o pagamento, 

podendo ser em lotéricas, bancos ou até mesmo pela internet.

ONDE POSSO FAZER OS PAGAMENTOS?

Se escolheu fazer o pagamento por boleto bancário, 
poderá pagar em lotéricas ou bancos, até mesmo por 

aplicativos no seu celular.

Agora, se escolheu pagar no cartão de crédito, 
o valor vai constar na fatura do seu cartão.  

Temos também a opção de pagamento recorrente, 
onde não é necessário todo o limite no cartão de crédito 

para parcelar no cartão. Neste caso consulte a secretária do polo.

ONDE FICA A SECRETÁRIA DO MEU POLO?

A secretária fica disponível todos os dias de aula, ou seja, 
somente aos sábados, lá na faculdade onde você fez a sua inscrição. 

Ela vai estar próxima a sua sala de aula, é responsável 
por receber pagamentos e entrega de materiais.



COMO FUNCIONA A ENTREGA DO MATERIAL DIDÁTICO?

Os materiais didáticos são entregues de acordo com 
o decorrer do curso, então no primeiro dia de aula será 

entregue o primeiro material, e conforme as aulas 
vão acontecendo, você vai recebendo os materiais 

para atividades em sala de aula.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 QUANDO SERÁ A MINHA VISITA TÉCNICA?

As visitas técnicas são agendadas após a formação da turma, 
este é um processo que leva um determinado tempo, 
para podermos organizar com o local as questões de 

horários, disponibilidade de dias e a segurança do aluno 
no local da visita técnica. 

Queremos que você entenda, que está sendo preparado 
para ser um profissional com ética e respeito, o bom 

comportamento na visita técnica é fundamental!

FALTEI E AGORA? 

É importantíssimo que você entenda que estamos 
te preparando para o mercado de trabalho, o 

comprometimento será o seu diferencial futuramente. 

Mas caso faltou por algum motivo, por exemplo doença, 
basta levar o atestado para o professor na próxima aula 
que ele vai lhe passar uma atividade para compensar a falta. 

Mas caso não tenha atestado ou comprovante para 
justificar, a falta vai ser pontuada, fique atendo ao 
limite de faltas, você deve ter pelo menos 75% de 

presença em cada curso. Ou seja, o comprometimento 
conta muito na sua aprovação.

É importante sempre manter o pagamento dos materiais em dia, 
para assim não atrasar a entrega do seu material, ok?!



EU VIVO COM FOME, TEM INTERVALO?

Sim, o professor sempre da 15 minutos de intervalo 
para você fazer uma pausa, ir no banheiro ou comer alguma coisa.

QUANDO VOU RECEBER O MEU CERTIFICADO?

O curso mal começou e você já está ansioso pela 
entrega do certificado, não é mesmo? 

 O certificado é entregue 45 dias após a conclusão do curso!
 

Fique atendo ao grupo do WhatsApp dos alunos e os recados 
por SMS, pois são por esses canais que vamos avisar o dia 

e horário para retirar o seu certificado. 

TEM PROVA?

Claro que sim! A prova do curso é sempre no último dia de aula do curso. 

Consulte com o professor(a) previamente para se preparar para prova. 

QUAL É A NOTA MÉDIA DAS PROVAS? 

A média dos nossos cursos é 7.00, sendo que cada curso possui 
critérios de avaliação específico. 

Por exemplo, visita técnica, dinâmicas em sala de aula e 
participação de atividades. 

Tudo isso ajuda para o professor avaliar a sua nota. 
Então o ideal é não perder nada em sala de aula. 

NÃO ATINGI A MÉDIA DO CURSO, O QUE FAÇO?

Fique tranquilo. Caso não conseguir atingir a média 
para aprovação. Você tem direito a fazer uma 2º 

prova para alcançar a média!

Se mesmo assim não conseguir, somente na entrega 
do certificado, você vai fazer um trabalho para poder 

ser aprovado, e só depois retirar o certificado.



A OCTA TREINAMENTOS FORNECE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS?

Não, a Octa treinamentos não se responsabiliza com 
o transporte para os alunos chegaram até a faculdade. 

E nas visitas técnicas cada aluno é responsável pelo 
seu transporte para chegar até o local.

TENHO RESPONSABILIDADES COM O CURSO?

Uma informação muito importante:  O não cumprimento dos deveres e 
ultrapassar o limite de faltas, poderá acarretar em advertência aos alunos.

Com certeza! Ter responsabilidades é muito importante 
para você crescer profissionalmente, abaixo uma pequena 

lista com as principais responsabilidade, que você deve 
ter conhecimento para estudar com a Octa treinamentos: 

• Conhecer e cumprir o regimento escolar descrito 
no manual do aluno;

• Cumprir com deveres escolares;

• Utilizar adequadamente os prédios, instalações escolares, 
material didático,  móveis e utensílios do polo, objetos 

de propriedade de seus colegas, zelando 
por sua conservação;

• Apresentar-se com traje adequado;

• Comparecer pontualmente aos horários de 
entradas, saídas e intervalos.

TEM ALGUMA COISA QUE EU NÃO POSSO FAZER?

Sempre tem, né? 

• Promover campanha sem autorização;

• Impedir que os colegas participem das atividades;

• Utilizar caixa de som portátil ou celulares;



• Utilizar ou incitar o uso de qualquer 
tipo de substância entorpecente; 

• Acessar locais não permitidos;
 

• Descumprir horários e regras;

• Faltar com respeito com o professor(a);

Se você descumprir os deveres e responsabilidade, 
serão aplicadas as seguintes medidas:

• Advertência e repreensão oral;

• Advertência e repreensão da ocorrência por escrito aos pais ou responsável;

• Solicitação do comparecimento do responsável ao Polo; 

• Suspensão ou expulsão quando a inflação tiver gravidade proporcional;

Observação:  O aluno que causar danos patrimoniais a faculdade, 
o responsável fica encarregado de eventuais danos.

PAIS DE ALUNOS OU RESPONSÁVEIS

São atribuições dos pais ou responsáveis:

• Efetuar a matricula do seu filho ou tutelado no curso;

• Participar da reunião de pais;

• Acompanhar o desenvolvimento do processo de aprendizagem;

• Garantir a adimplência do material didático do aluno;



CURSOS SAÚDE: 

Se você está cursando os nossos cursos da área da saúde, 
fique ligado nas divisões dos cursos:

• Cuidador de idosos, (Home Care) 10 sábados;
• Gestão hospitalar: 10 sábados;

• Auxiliar de farmácia: 06 sábados;
• Auxiliar de laboratório: 06 sábados;

Duração média: 09 meses.

Carga horária: 128 horas.

Aulas somente aos sábados para um melhor aproveitamento 
do aluno, nos seguintes horários: Manhã das 08:00h às 12:00h 

e a tarde das 13:00h às 17:00h, sendo 04 horas por sábado.

CURSOS JURÍDICO:  

• Práticas jurídicas 10 sábados
• Agronegócio 10 sábados

• COMEX 06 sábados
• Inglês 06 sábados 

Duração média 09 meses
Carga horária: 128 horas

Aulas somente aos sábados para um melhor aproveitamento 
do aluno, nos seguintes horários: Manhã das 08:00h às 12:00h 

e a tarde das 13:00h às 17:00h, sendo 04 horas por sábado.

CURSOS GESTÃO:

E se escolheu os cursos da área de gestão empresarial 
fique de olho nas divisões dos cursos: 

• Gestão Empresarial (12 sábados);
• Marketing Digital (6 sábados);

• Hotelaria e Turismo (4 sábados);
• Inglês Profissionalizante (4 sábados);

Duração média: 7,5 meses.
Carga horária: 104 horas.

AGORA UM POUCO MAIS 
SOBRE OS NOSSOS CURSOS



Aulas somente aos sábados para um melhor aproveitamento 
do aluno, nos seguintes horários: Manhã das 08:00h às 12:00h 

e a tarde das 13:00h às 17:00h, sendo 04 horas por sábado. 

CURSO AUXILIAR DE VETERINÁRIA: 

Alunos estudantes do curso de Veterinária completo, 
abaixo está a divisão do curso:

• Veterinária de pequeno porte: 20 sábados;
• Veterinária de grande porte: 20 sábados;

Duração média: 10 meses.
Carga horária: 120 horas. 

Aulas somente aos sábados para um melhor aproveitamento 
do aluno, nos seguintes horários: Manhã das 09:00h às 12:00h 

e a tarde das 13:00h às 16:00h, sendo 04 horas por sábado.

Ufa, você chegou até o final do manual do aluno, para ficar 
por dentro de tudo o que acontece, siga as nossas redes sociais:

Endereço da Octa treinamentos

Ru R. Benjamin Constant, 1897 - (Porto Boulevard) 
Centro, Suzano – SP  CEP: 08674-010

@octatreinamentos

www.octatreinamentos.com.br


