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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

REGIMENTO GERAL DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO
Dispõe sobre o Regimento Geral do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Goiano.
Art. 1º O presente Regimento Geral disciplina a organização, as competências e o funcionamento das
instâncias deliberativas, consultivas, administrativas e acadêmicas do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano).
Parágrafo único. A estrutura organizacional está representada, via organograma, no Anexo I deste
Regimento.
CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES E DOS OBJETIVOS
Art. 2º Este Regimento tem a finalidade de normatizar e complementar as disposições estatutárias, as
relações entre as unidades da Instituição, além de estabelecer a dinâmica das atividades acadêmicas e
administrativas do IF Goiano.
Art. 3º O IF Goiano tem os seguintes objetivos:
I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados,
para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos;
II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o
aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade,
nas áreas da educação profissional e tecnológica;
III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas,
estendendo seus benefícios à comunidade;
IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional
e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na
produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos;
V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação do
cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional; e
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VI - ministrar em nível de educação superior:
a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os diferentes setores da
economia;
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na
formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a
educação profissional;
c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes setores da
economia e áreas do conhecimento;
d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à formação de
especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e
e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam para promover o
estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração
e inovação tecnológica.
CAPÍTULO II
DOS ATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS
Art. 4º O IF Goiano é regido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, pela Lei nº
11.892 de 2008, pela legislação federal pertinente e pelos seus atos normativos internos.
§ 1º A administração e gestão do IF Goiano utilizará os seguintes atos:
I - dos atos normativos:
a) instrução normativa: ato normativo expedido pelo Conselho Superior (Consup) que orienta a execução
de lei, decreto, regulamento ou política, sem transpor ou inovar a norma que complementa. A Instrução
Normativa visa orientar os(as) servidores(as) no desempenho de suas funções, ou seja, auxilia a
padronização dos processos institucionais;
b) portaria: ato normativo pelo qual o(a) Reitor(a) ou outras autoridades, por competência regimental ou
delegada, expedem determinações, instruções e procedimentos gerais necessários à execução de leis,
decretos e normas externas e internas. Também é utilizada para nomear, exonerar, designar e dispensar
servidores(as) para funções e cargos; e
c) resolução: ato normativo expedido, via de regra, pelo Consup, a respeito de questões administrativas
ou regulamentares para tomar decisão, impor ordem ou estabelecer medida. As resoluções podem ser
emitidas por outros órgãos colegiados que possuam competência estabelecida formalmente. As
resoluções podem aprovar atos administrativos como: regimentos, regulamentos, políticas, instruções
normativas e outros necessários à organização e funcionamento da Instituição.
1. regimento: conjunto de normas que estabelecem a natureza, finalidades, objetivos, diretrizes,
composições, estrutura e competências da instituição, das suas unidades administrativas ou de seus
colegiados;
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2. regulamento: ato ou efeito de regular e de estabelecer regras de funcionamento de uma determinada
área da instituição;
3. política: documento com diretrizes gerais de uma determinada área que orientam sobre as ações da
instituição e de seus integrantes. Estas ações devem se desenvolver no cumprimento da missão para o
alcance da visão, coerentes com a ética e os valores institucionais; e
4. programa: instrumento que organiza um conjunto de projetos institucionais de uma determinada área.
II - dos atos administrativos:
a) ato decisório:
1. despacho decisório: é a decisão proferida pela autoridade administrativa, no caso submetido à sua
apreciação, podendo ser favorável ou desfavorável à pretensão solicitada pelo demandante; e
2. decisão administrativa: é aquela na qual o(a) Reitor(a) e/ou autoridade competente soluciona atos ou
fatos submetidos à sua deliberação.
b) atos enunciativos:
1. parecer técnico: é a opinião fundamentada, emitida em nome pessoal ou de um setor, sobre tema que
lhe tenha sido submetido para análise e competente pronunciamento. Este documento se propõe a
fornecer subsídios para a tomada de decisão;
2. nota técnica: é um documento elaborado por técnicos especializados em determinado assunto e difere
do parecer pela análise completa de todo o contexto, devendo conter histórico e fundamento legal,
baseados em informações relevantes;
3. despacho simples: é o ato de encaminhamento dos autos administrativos de um setor para outro;
4. ata: é o documento em que se registram, de forma exata e metódica, as ocorrências e deliberações de
uma reunião;
5. memória de reunião: assemelha-se à ata, porém trata-se de uma versão mais resumida registrando
somente fatos relevantes e deliberações;
6. relatório: é a descrição de fatos passados e analisados, com o objetivo de prestar contas e/ou orientar
o gestor interessado ou superior imediato, para determinada ação;
7. requerimento: é o documento por meio do qual o interessado requer a uma autoridade administrativa
um direito ou providência do qual se julga detentor ou necessária;
8. atestado: trata-se de uma declaração escrita e assinada a fim de atestar algo;
9. certidão: é cópia ou fotocópia fiel e autenticada de ato ou fato constante de processo, livro ou
documento que se encontre na repartição pública (IF Goiano);
10. declaração: é ato que se deseja fazer alguma afirmação ou comprovação de algo que não possui outro
documento formal, assumindo o compromisso em se afirmar uma verdade;
11. manual: ato administrativo, derivado de ato normativo, geralmente aprovado por portaria normativa
que contém um conjunto de instruções e procedimentos operacionais e de gestão técnica de determinada
área; e
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12. guia/cartilha: ato administrativo, derivado de um ato normativo, geralmente aprovado por Portaria
Normativa, que contém instruções e procedimentos operacionais e de gestão técnica de determinada
área de forma simplificada.
c) atos constitutivos:
1. portaria de pessoal: é o ato emanado pelo(a) Reitor(a) ou Diretores(as)-Gerais dos campi, com o
objetivo de instruir sobre assuntos de natureza predominantemente administrativa, relativos à gestão de
pessoas;
2. acordo de cooperação técnica: é instrumento jurídico formalizado entre órgãos e entidades da
Administração Pública ou entre estes e entidades privadas sem fins lucrativos com o objetivo de firmar
interesse de mútua cooperação técnica visando a execução de programas de trabalho,
projetos/atividades ou evento de interesse recíproco, da qual não decorra obrigação de repasse de
recursos entre os partícipes;
3. convênio: é o ato administrativo complexo em que o IF Goiano acorda com outra entidade, pública ou
privada, para realização de atividades com objetivos de interesse comum, mediante mútua colaboração;
4. edital: é ato escrito oficial, contendo aviso, determinação ou citação, mandando publicar, por
autoridade competente, no site institucional ou em outros órgãos de imprensa, ou, ainda, afixado em
lugares públicos, onde seja facilmente lido por todos;
5. protocolo ou carta de intenções: é um instrumento preparatório que formaliza um compromisso futuro
das partes em celebrar um convênio em termos que ainda serão definidos posteriormente. Com objetivo
de reunir vários programas e ações federais a serem executadas de forma descentralizada, devendo o
objeto conter a descrição pormenorizada e objetiva de todas as atividades a serem realizadas com os
recursos federais;
6. contrato: é todo aquele que o IF Goiano, agindo na qualidade de administração pública, firma com o
particular ou com outra entidade pública, para a realização de serviço, execução de obra ou obtenção de
qualquer outra prestação de interesse público, nas condições estabelecidas pelo próprio IF Goiano; e
7. ordem de serviço: é uma determinação especial dirigida ao responsável por obras ou serviços públicos,
contendo imposições de caráter administrativo, ou especificações técnicas sobre o modo e a forma de
sua realização.
d) atos de comunicação oficial:
1. ofício e ofício-circular: são comunicações formais e de caráter oficial, intra e extra institucionais, que as
autoridades administrativas fazem entre si, entre colaboradores e superiores hierárquicos, bem como
com particulares. No ofício, o documento é destinado para apenas um destinatário e o ofício-circular para
dois ou mais destinatários;
2. carta: é um tipo de correspondência administrativa, com ou sem resposta de volta, sob a forma de
comunicação escrita de natureza variada, que contenha informação de interesse específico do
destinatário; e
3. correio eletrônico: também conhecido por e-mail é um serviço digital que permite aos usuários da
internet o envio e a recepção de mensagens com conteúdos diversos, assim como outras funções
adicionais como anexar arquivos junto às mensagens.
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§ 2º Os atos normativos e administrativos do IF Goiano não se exaurem nas alíneas anteriores e devem
ser devidamente organizados conforme:
I - decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017: estabelece as normas e as diretrizes para elaboração,
redação, alteração, consolidação e encaminhamento de propostas de atos normativos ao Presidente da
República pelos Ministros de Estado; e
II - decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019: dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos
normativos inferiores a decreto.
§ 3º No âmbito do IF Goiano possuem competência para expedir atos normativos:
I - Conselho Superior: resoluções; e
II - Reitor ou autoridade delegada: instruções e portarias normativas.
CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 5º A administração do IF Goiano é feita por seus órgãos colegiados e pela administração central, a
Reitoria, auxiliada pela Direção-Geral dos campi e Polo de Inovação, Direção dos campi avançados e do
Centro de Referência em Ensino e Formação em Rede (Cerfor), além dos órgãos de assessoramento e de
apoio administrativo.
Art. 6º Nos atos de nomeação de cargos de direção e de designação de funções gratificadas nas unidades
administrativas, deve-se utilizar as denominações contidas no Anexo II.
Art. 7º O IF Goiano terá a seguinte estrutura organizacional básica:
I - órgão superior:
a) Conselho Superior.
II - alta administração:
a) Colégio de Dirigentes.
III - órgãos da administração geral:
a) reitoria;
b) pró-reitorias e equivalentes;
c) diretorias-gerais dos campi;
d) diretoria-geral de polo de inovação;
e) diretoria-geral do Cerfor; e
f) diretorias dos campi avançados.
IV - órgãos de assessoramento;
V - órgãos de apoio:
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a) comitês institucionais;
b) comissões permanentes; e
c) comissões extraordinárias.
Seção I
Das Unidades Administrativas
Art. 8º Conforme o Art. 1º do Estatuto do IF Goiano, as unidades administrativas do Instituto são
compostas por:
I - Reitoria:
a) polo de inovação; e
b) Cerfor.
II - campi/campi avançados.
Parágrafo único. O detalhamento da estrutura organizacional, o funcionamento e competências das
unidades administrativas estão estabelecidas no Estatuto do IF Goiano, por este Regimento Geral e por
seus respectivos regimentos internos.
Seção II
Do Órgão Superior
Art. 9º O Conselho Superior do IF Goiano (Consup), de caráter consultivo e deliberativo, é o órgão superior
da Instituição.
Parágrafo único. A composição, as competências e o funcionamento do Consup estão definidos no
Estatuto do IF Goiano e em seu regimento próprio.
Seção III
Da Alta Administração
Art. 10. O Colégio de Dirigentes do IF Goiano (Codir), de caráter consultivo, propositivo e que representa
a alta administração, é o órgão de apoio ao processo decisório da Instituição.
Parágrafo único. A composição, as competências e o funcionamento do Codir estão definidos no Estatuto
do IF Goiano e em seu regimento próprio.
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Seção IV
Dos Órgãos de Administração Geral
Art. 11. As atribuições dos responsáveis pela administração geral do IF Goiano estão definidas no Estatuto
da Instituição, neste Regimento Geral e nos regimentos internos das suas respectivas unidades.
Art. 12. Os(As) pró-reitores(as) e equivalentes, os(as) diretores(as)-gerais dos campi e polo de inovação,
os(as) diretores(as) dos campi avançados e do Cerfor respondem solidariamente com o(a) reitor(a) por
seus atos de gestão, no limite da delegação.
Art. 13. Nos impedimentos e nas ausências eventuais dos responsáveis pela administração geral do IF
Goiano, esses serão representados pelos(as) seus(suas) substitutos(as) legais designados(as) por meio de
um ato administrativo.
Art. 14. São atribuições de todos os responsáveis pela administração geral do IF Goiano:
I - realizar a gestão de programas, de projetos, de processos e de riscos em suas respectivas
unidades/áreas, conforme atos normativos institucionais;
II - participar de forma ativa da elaboração, execução e monitoramento do Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), assegurando a participação da comunidade acadêmica; e
Parágrafo único. Os programas, projetos e processos das respectivas unidades/áreas deverão ser
precedidos de Plano Diretor, com o objetivo de garantir o alinhamento estratégico entre as ações táticas
e operacionais das unidades/áreas e o PDI.
Seção V
Dos Órgãos de Assessoramento
Art. 15. Órgãos de assessoramento são ligados diretamente ao dirigente máximo da unidade
administrativa e são responsáveis por assessorá-lo por meio dos programas, projetos e processos em suas
respectivas áreas de atuação.
§ 1º As estruturas organizacionais, as competências e demais detalhes dos órgãos de assessoramento
estão definidas nos seus respectivos regimentos internos e/ou em regulamentação própria.
§ 2º Os campi possuem como órgão de assessoramento o Conselho de Campus.
Seção VI
Dos Órgãos de Apoio Administrativo
Art. 16. O Instituto Federal Goiano possui os seguintes tipos de órgãos colegiados de apoio administrativo:
I - os comitês institucionais;
II - as comissões permanentes; e
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III - as comissões extraordinárias.
§ 1º A participação dos membros nos órgãos colegiados referidos neste artigo será considerada prestação
de serviço público relevante, não remunerada.
§ 2º O detalhamento da natureza, da finalidade, da composição, das atribuições e do funcionamento
destes órgãos estão estabelecidos neste Regimento e em regulamentação própria.
Art. 17. Os órgãos colegiados de apoio administrativos serão constituídos por meio de portarias,
devidamente assinadas pelos dirigentes das unidades administrativas ou por outros gestores via
delegação de competência.
Parágrafo único. As portarias dos comitês institucionais e comissões permanentes serão expedidas
pelo(a) Reitor(a) e/ou autoridade delegada do IF Goiano.
Art. 18. As comissões permanentes, os comitês institucionais e as comissões extraordinárias poderão
compor grupos de trabalho devidamente registrados em atas e/ou memórias de reunião para
cumprimento de suas atribuições e objetivos.
Art. 19. Os comitês institucionais são órgãos de apoio com natureza consultiva, propositiva e de caráter
técnico e permanente, responsáveis por assessorar os órgãos colegiados do IF Goiano.
Art. 20. As comissões permanentes são órgãos de apoio com caráter técnico e permanente, instituídas
com finalidade específica, geralmente por exigência legal.
Art. 21. Os comitês institucionais e as comissões permanentes estão listados na Política de Governança,
Gestão de Riscos e Controles Internos do IF Goiano, bem como no site institucional.
Art. 22. As comissões extraordinárias possuem finalidade e objetivos específicos para atender interesses
institucionais e sua temporalidade será determinada na portaria de designação.
CAPÍTULO IV
DOS TÍTULOS E DOS MÉRITOS ACADÊMICOS
Seção I
Dos Títulos
Art. 23. O IF Goiano expedirá e registrará seus diplomas e emitirá certificados a discentes concluintes de
cursos e programas.
Parágrafo único. A expedição e registro de diplomas e certificados possuem regulamentação própria.
Art. 24. Os diplomas ou certificados dos cursos técnicos de nível médio, dos cursos de formação inicial e
continuada serão emitidos pelas respectivas unidades administrativas, e registrados pelo setor
competente.
Art. 25. Os diplomas dos cursos de graduação e pós-graduação serão emitidos pelas unidades
administrativas e registrados na Reitoria.
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Art. 26. O ato de colação de grau é realizado em sessão solene e pública, em dia e horário previamente
divulgados, para conferir grau aos diplomados dos cursos de graduação e será presidido pelo(a) reitor(a)
ou por outros gestores via delegação de competência.
§ 1º Os diplomados poderão requerer colação de grau extemporânea, conforme estabelece a norma
acadêmica da Instituição.
§ 2º A sessão solene de entrega de diplomas de cursos técnicos de nível médio será presidida pelo(a)
diretor(a)-geral do campus ou pelo(a) diretor(a) do campus avançado.
§ 3º No âmbito de sua atuação, o IF Goiano funciona como Instituição acreditadora e certificadora de
competências profissionais.
Seção II
Dos Méritos Acadêmicos
Art. 27. O Conselho Superior do IF Goiano poderá autorizar o(a) reitor(a) a conferir os seguintes títulos
de Mérito Acadêmico:
I - título Doutor Honoris Causa;
II - título Servidor Emérito; e
III - medalha de Mérito Educacional.
§ 1º O título de Doutor Honoris Causa é concedido às personalidades que tenham contribuído
significativamente para o progresso e desenvolvimento do IF Goiano, da região ou do país, distinguido
pelo saber em prol da educação, das artes, das ciências e tecnologia, da filosofia, das letras ou da cultura
em geral.
§ 2º Os títulos de Servidor Emérito (professor ou técnico-administrativo em educação) são concedidos a
servidores(as) efetivos(as) ativos(as) ou aposentados(as) do IF Goiano que se destacaram de forma
notória por sua atuação na área de administração, ensino, pesquisa, extensão ou inovação.
§ 3º A Medalha de Mérito Educacional é concedida às pessoas dos vários segmentos da sociedade ou da
comunidade acadêmica do IF Goiano, em função de colaboração dada ou serviços relevantes prestados à
Instituição ou sociedade.
§ 4º A concessão dos títulos previstos nos parágrafos anteriores depende de fundamentação da proposta
apresentada ao Conselho Superior pelo(a) reitor(a) ou, no caso da Medalha de Mérito Educacional, por
qualquer dos membros do Conselho Superior do IF Goiano.
§ 5º As normas relativas à outorga dos títulos mencionados no caput e incisos deste artigo são
estabelecidas em regulamento próprio, com aprovação do Conselho Superior.
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CAPÍTULO V
DA MOBILIDADE TEMPORÁRIA E DA COLABORAÇÃO EVENTUAL DE SERVIDORES(AS)
Art. 28. O(a) servidor(a) do IF Goiano de uma determinada unidade administrativa poderá realizar as suas
atribuições em outra unidade administrativa do IF Goiano, por meio de:
I - mobilidade temporária, de forma parcial ou integral; e
II - colaboração eventual.
§ 1º A mobilidade temporária e a colaboração eventual deverão ser autorizadas pelos(as) gestores(as)
máximos(as) das unidades administrativas envolvidas, e a autorização deverá estar vinculada a um projeto
e/ou um plano de trabalho, com prazos e finalidades objetivamente definidos.
§ 2º As normas e demais definições da mobilidade temporária e da colaboração eventual estão definidas
em regulamentação própria.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 29. As normas relativas ao regime acadêmico e à comunidade acadêmica, a que ficarão sujeitos os(as)
discentes e servidores(as), estão estabelecidas em regulamentos próprios aprovados pelo Conselho
Superior.
Art. 30. Os edifícios, equipamentos e instalações do IF Goiano serão utilizados pelas unidades
administrativas exclusivamente para a consecução dos objetivos institucionais, não podendo ser
alienados ou utilizados por terceiros, salvo nos casos permitidos em lei.
Art. 31. A alta administração do IF Goiano poderá sugerir a constituição de órgãos e estruturas de
natureza normativa, consultiva, técnica e administrativa ao Conselho Superior.
Art. 32. Os comitês institucionais e comissões permanentes que não tiverem regulamentações próprias,
a partir da vigência deste Regimento Geral, deverão ser constituídas no prazo máximo de 180 dias.
Art. 33. O Conselho Superior expedirá, sempre que necessário, resoluções destinadas a complementar as
disposições deste Regimento.
Art. 34. As unidades com denominação “Campus Avançado” terão sua autorização de funcionamento
reavaliada, a partir de critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, com
base nos atos normativos vigentes, podendo ser equiparadas a “Campus”, com atualização à nova
nomenclatura, nos termos do Art. 22 da Portaria MEC nº 713, de 8 de setembro de 2021.
Art. 35. O IF Goiano poderá outorgar condecorações e homenagens, com aprovação expressa do
Conselho Superior.
Art. 36. Para a alteração deste Regimento é necessário um quórum de 2/3 (dois terços) dos membros do
Conselho Superior.
Art. 37. Os casos omissos neste Regimento Geral serão submetidos à apreciação do Conselho Superior.
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Art. 38. Revoga-se a Resolução Consup/IF Goiano nº 007/2012, de 27 de abril de 2012.
Art. 39. Este Regimento foi aprovado pela Resolução Consup/IF Goiano nº 105 de 18 de fevereiro de 2022
e entra em vigor em 1º de março de 2022.
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ANEXO I - ORGANOGRAMA
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ANEXO II - QUADRO REFERÊNCIA PARA NOMEAÇÃO DE CARGOS DE DIREÇÃO E DE DESIGNAÇÃO DE
FUNÇÕES GRATIFICADAS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IF GOIANO

CARGOS OU FUNÇÕES

DENOMINAÇÃO

CD-01

Reitor

CD-02

Pró-Reitoria ou Diretoria-Geral

CD-03

Diretoria

CD-04

Coordenação-Geral, Gerência ou Diretoria-Adjunta

FG-01 ou FCC

Coordenação

FG-02

Chefia de Unidade

FG-03

Chefia de Seção

FG-04

Chefia de Divisão

FG-05

Chefia de Setor

Sem Função

Núcleo
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