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

INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERNA N° 02 DE 31 DE MARÇO DE 2017
A DIREÇÃO-GERAL DE IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO – CAMPUS POSSE, no uso de suas atribuições legais,
conferida respectivamente pela Portaria nº 1.058, de 01 de agosto de 2016 publicada no Diário
Oficial da União de 02 de agosto de 2016, resolve;
Art. 1° Normatizar procedimentos institucionais que dispõe sobre atividades Curriculares e
Extracurriculares que envolvem discentes menores de idade em ambientes externos ao Campus
Posse, tais como, visitas técnicas, aulas de campo e demais atividades que sejam de cunho
cultural, cívico, esportivo e científico.
Parágrafo Único: Esta Instrução Normativa está em consonância com a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Básica e Profissional, com os Regulamentos do Instituto Federal Goiano e com o Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).
Das Disposições Gerais
Art. 2° Atividades Curriculares compreende-se as componentes de formação previstas no Projeto
Pedagógico do Curso.
Art. 3° Atividades Extracurriculares, são diversas e realizadas com ou sem supervisão de um
docente, as quais possibilitam ao discente a aquisição de conhecimentos de interesse individual,
no intuito de expandir sua respectiva formação pessoal e profissional, bem como a ampliação do
currículo, compostas por experiências e vivências acadêmicas internas e externas ao curso:
Dos Procedimentos Necessário para Realização das Atividades
Art. 4º Aos que interessarem organizar as atividades descritas no artigo 1º deverão proceder da
seguinte forma:
I - Solicitar reunião com Coordenador do Curso para esclarecimento das questões pertinentes à
atividade e solicitar autorização do mesmo;
II - O proponente ficará responsável pelo calendário de reposição de aulas, devendo assim
informar e/ou negociar com os demais professores a troca e reposição de aulas, bem como a
liberação da turma para atividade;
III - Solicitar aos Pais ou Responsável Legal o Termo de Autorização conforme modelo
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disponível no Anexo I.
Parágrafo Único: Os incisos II e III devem ser cumpridos com antecedência mínima de 5
(cinco) dias úteis da data prevista da atividade.
Art. 5º Para realização de visitas técnicas, os proponentes deverão proceder em concordância
com Regulamento acerca dos procedimentos de Visita Técnica.
Art. 6º Para aula de campo deverão proceder da seguinte forma:
§1º Em caso de aula de campo externa ao perímetro do Campus, proceder conforme o Art. 4º
desta instrução.
§2º Em caso de aula de campo nas dependências do Campus, o servidor responsável pela
organização deverá solicitar ao chefe imediato com antecedência de 7 (sete) dias úteis. Em
seguida o chefe imediato fará a solicitação do veículo junto ao Núcleo de Transporte;
§3º A liberação do veículo e motorista fica condicionada a disponibilidade dos mesmos.
§4º O planejamento, organização e execução da aula é de total responsabilidade do solicitante.
Art. 7º Ao retornar da atividade, o solicitante deverá entregar ao chefe imediato e/ou setor
responsável os documentos comprobatórios de acordo com ação executada.
Disposições Finais
Art. 8º A responsabilidade pela apresentação de toda documentação pertinente à atividade são de
inteira responsabilidade do proponente da atividade.
Art. 9º É expressamente vedado qualquer manifestação, mobilização e qualquer ato que tenha
cunho político-partidário, de apreço ou desapreço às instituições e/ou representantes políticos;
Art. 10º Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direção-Geral.
Art. 11 Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da sua assinatura e publicação.
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ANEXO I
AUTORIZAÇÃO
Eu,

________________________________________________________,

portadora do RG _________________ , CPF: _________________ residente
em _________________________________________________ e telefone ( )
___________________

responsável

pelo(a)

discente

____________________________________________________________,
autorizo

sua

participação

na

atividade

____________________________________________________________ no dia
_____/_______/

20_____,

às

____:_____h.

O(s)

servidor

(es)

____________________________________________________________
estarão responsáveis pela atividade. Estando ciente e favorável assino abaixo.

__________________________________________________
Assinatura do responsável
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