MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano
Reitoria

PORTARIA NORMATIVA Nº 5/REI/IFGOIANO, DE 14 DE JULHO DE 2022
Estabelece critérios e procedimentos para a
isenção de taxas de inscrição aos discentes em
situação de vulnerabilidade social para
participação em eventos pagos organizados no
âmbito do IF Goiano.

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Goiano, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto de 13 de
março de 2020, publicado no DOU de 16 de março de 2020, Seção 2, página
3, considerando a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, publicada no
DOU de 30 de dezembro de 2008 , tendo em vista o Estatuto do IF Goiano, o
Regimento Interno do Conselho Superior do IF Goiano – Consup, a Política de
Assistência Estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Goiano, a Resolução Consup/IF GOIANO Nº 117 de 12 de abril de 2022 e o que
consta no Processo nº 23216.001002/2022-18,
RESOLVE
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS
Art. 1º Esta Portaria Normativa tem como objetivos:
I - instituir as orientações para abertura e trâmite de processos
relativos à isenção de taxas para estudantes em situação de vulnerabilidade
social, matriculados nos cursos regulares do Instituto Federal Goiano, em
eventos pagos organizados no âmbito do IF Goiano; e
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II - viabilizar a participação de discentes em situação de
vulnerabilidade social matriculados nos cursos regulares do IF Goiano em
eventos cientíﬁcos, tecnológicos e/ou de inovação pagos e realizados pelo
Instituto Federal Goiano.
CAPÍTULO II
DAS RESPONSABILIDADES DAS COMISSÕES LOCAIS DE EVENTOS
Art. 2º As comissões locais responsáveis pela organização de
eventos cientíﬁcos, tecnológicos e/ou de inovação pagos e realizados pelo IF
Goiano, deverão estabelecer, para eventos cujas inscrições exijam
pagamento de taxa, a isenção de, no mínimo, 10% das inscrições realizadas
por estudantes em comprovada situação de vulnerabilidade socioeconômica,
ﬁcando a critério das comissões locais a determinação de um incremento no
percentual, a depender dos recursos disponíveis.
Art. 3º Não será competência das comissões locais a emissão de
pareceres ou avaliações sobre vulnerabilidade social, cabendo à Gerência de
Assuntos Estudantis ou equivalente nos campi a emissão de tal
documentação, por meio do Índice de Vulnerabilidade Social ou de Parecer
Social, realizado na ocasião de matrícula do(a) estudante e revisto
anualmente, para ﬁns de acesso a auxílios estudantis.
Art. 4º Às comissões locais responsáveis pela organização de
eventos cientíﬁcos, tecnológicos e/ou de inovação, realizados pelo IF Goiano,
cabe:
I - estabelecer prazos com ampla divulgação para que
estudantes possam realizar a Solicitação de Isenção de Taxa de Inscrição
(ANEXO I); e
II - divulgar os resultados das avaliações referentes às
solicitações de isenção da taxa em até 48 (quarenta e oito) horas após o
prazo ﬁnal de solicitação, e com, no mínimo, 3 (três) dias para início da
realização do evento, para que o candidato que teve a solicitação indeferida
tenha tempo de se organizar para o pagamento da taxa de inscrição.
CAPÍTULO III
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DOS REQUISITOS PARA ISENÇÃO DE TAXAS
Art. 5º Para solicitar isenção de taxa de inscrição em eventos
pagos realizados pelo IF Goiano, os (as) estudantes deverão atender aos
seguintes critérios:
I - estar matriculado e frequentando regularmente um curso do
IF Goiano;
II - estar inscrito e com registro atualizado no Cadastro Único do
Governo Federal conforme Decreto Federal nº 6593/2008; ou
III - ter situação de vulnerabilidade social comprovada por Índice
de Vulnerabilidade Social (IVS) ou Parecer Social no âmbito do IF Goiano.
CAPÍTULO IV
DA SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Art. 6º Os documentos necessários para a solicitação de isenção
de taxas em eventos pagos organizados no âmbito do IF Goiano são:
I - cópia do RG;
II - cópia do CPF;
III - comprovante de vínculo com a Instituição (declaração de
matrícula ou histórico escolar);
IV - registro atualizado no Cadastro Único do Governo Federal
conforme Decreto Federal nº 6593/2008 ou comprovante de Índice de
Vulnerabilidade Social (IVS) válido ou Parecer Social;
V - formulário de Solicitação de Isenção de Taxa de Inscrição
preenchido (ANEXO I); e
VI - comprovante de participação no último evento em que
requereu inscrição com isenção de taxas emitido pela Gerência de Assuntos
Estudantis ou equivalente nos campi.
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Parágrafo único. O comprovante de participação em evento será
emitido pela Gerência de Assuntos Estudantis ou equivalente nos campi a
partir da apresentação da cópia do certiﬁcado ou declaração de participação.
CAPÍTULO V
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 7º A isenção de taxas em eventos cientíﬁcos, tecnológicos
e/ou de inovação pagos e realizados pelo IF Goiano pressupõe que o discente
assuma, perante a Instituição, as seguintes obrigações:
I - compromisso de participação efetiva no evento com
frequência mínima de 75%;
II – apresentação, à Gerência de Assuntos Estudantis ou
equivalente nos campi, até 30 dias após o ﬁm do evento, a cópia do
certiﬁcado ou declaração de participação; e
III – compreensão de que o não comparecimento do discente que
tiver a solicitação deferida para participação em evento sem a apresentação
de falta justiﬁcada, será considerado falta leve, devendo o discente ser
orientado pela Gerência de Assuntos Estudantis ou equivalente nos campi.
Parágrafo único. À Gerência de Assuntos Estudantis ou
equivalente nos campi ﬁca atribuída a responsabilidade de monitorar a
efetiva participação dos(as) estudantes em situação de vulnerabilidade social
em eventos que tenham solicitado a isenção de taxas por meio das cópias do
certiﬁcado de participação e emissão dos comprovantes de participação.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 8º O não cumprimento desta Portaria Normativa, salvo com
justiﬁcativa fundamentada e aprovada pela autoridade competente, ensejará
na apuração e responsabilização dos envolvidos, nos termos da Lei nº 8.112,
de 11/12/1990.
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Art. 9º Esta Portaria Normativa poderá ser alterada a qualquer
tempo.
Art. 10. A análise do Índice de Vulnerabilidade Social do(a)
estudante será realizada anualmente, de acordo com os prazos e as regras
estabelecidas em edital especíﬁco.
Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de
Assuntos Estudantis, respeitando-se a legislação vigente.
Art. 12. A presente Portaria Normativa será publicada no site
institucional e em Boletim de Serviço Eletrônico do IF Goiano e entrará em
vigor a partir desta data.
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ANEXO I
Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição em Evento realizados
pelo Instituto e/ou em parceria com outras instituições
Eu,_____________________________________________________, CPF nº
___________________, RG nº_________________, nome completo da mãe
___________________________________________________________, acadêmico(a)
do Curso de________________________________________, Campus
________________,
nº
de
matrícula
____________________________________________________, endereço de e-mail
________________________________________________, integrante de Programas de
Assistência Estudantil do IF Goiano, solicito isenção da taxa de inscrição
prevista na PORTARIA NORMATIVA Nº XXX/DAE/REI/IFGOIANO para o evento
________________________________________________. Para tal ﬁm, declaro estar
em situação de vulnerabilidade socioeconômica conforme disposto no
Decreto 7.234/2010 e na RESOLUÇÃO Nº 117 de abril de 2022, que
estabelece critérios e procedimentos para a realização da análise que gera o
Índice de Vulnerabilidade Social.
Cidade, xx de xxxx de 20xx
Nome completo
Assinatura

Documento assinado eletronicamente por:
Elias de Padua Monteiro, Reitor, em 14 de julho de 2022 as 08:09.
Com fundamentação baseada no art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, com Redação dada pelo art. 12
do Decreto nº 10.543, de 2020.
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