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

PORTARIA Nº 1329/REI/IFGOIANO, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021
Dispõe sobre orientações para a atualização
de dados de estudantes concluintes de cursos
técnicos, superiores ou de pós-graduação,
com vistas ao acompanhamento de egressos
no âmbito do Instituto Federal 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, considerando o Estatuto do IF Goiano, considerando o disposto no inciso II do
art. 49 do regimento geral do IF Goiano e considerando a busca pela garantia do
cumprimento da política de egressos do IF Goiano, em seus artigos 3º e 7º, bem
como no inciso IV do art. 5º; inciso III e V do art. 13 e inciso III e IV do art. 14 desta
política, e o que consta no Processo nº 23216.001733/2021-74,
RESOLVE
Art. 1º Orientar, nos termos do inciso IV do art. 5º da Política de
Egressos do IF Goiano, RESOLUÇÃO/CONSUP/IFGOIANO Nº 11/2019 de 26 de abril
de 2019, a necessidade de elaboração e atualização de banco de dados dos
estudantes concluintes de cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação, com
vistas ao acompanhamento de egressos no âmbito do Instituto Federal Goiano.
Art. 2º Entende-se por egresso, estudantes concluintes e política de
egressos o descrito nos arts 1º, 2º e 3º da normatização da Política de Egressos do
IF Goiano.
Art. 3º As coordenações de cursos técnicos, de graduação, e de pósgraduação, em consonância com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) ou conselho
de curso técnico dos campi do IF Goiano devem definir a melhor estratégia para
obtenção de dados pessoais para atualização dos registros de estudantes concluintes
e egressos.
Parágrafo único. Entende-se por dados pessoais o nome, o contato telefônico e eCriado no SIPPAG, Impresso em: quarta, 15 de dezembro de 2021 as 09:19.

Página 1 de 2.

mail do estudante concluinte.
Art. 4º As coordenações de cursos devem informar aos estudantes
concluintes sobre a necessidade de atualização de seus dados pessoais, para
possibilitar o contato do IF Goiano com os mesmos, a partir do ano subsequente, em
atendimento aos arts. 7º e 11 da Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral
de Proteção de Dados).
§ 1º As coordenações também devem informar o procedimento a ser realizado e o
prazo estabelecido para atualização dos dados pessoais.
§ 2º O período de realização dos procedimentos para atualização dos dados deve
ser, obrigatoriamente, no último semestre letivo previsto na matriz curricular.
Art. 5º Os setores de registros escolares, nos Campi, após a obtenção
dos dados, devem atualizá-los no sistema institucional próprio em até 15 (quinze)
dias úteis, a partir do envio das informações pelos estudantes concluintes e
egressos.
Art. 6º Todos os estudantes concluintes deverão atualizar seus dados,
por meio do mecanismo definido pela coordenação de curso, conjuntamente, com o
registro escolar de seu respectivo curso.
Parágrafo único. Caso o estudante concluinte não forneça seus dados atualizados
no período estabelecido, a coordenação de curso, conjuntamente com o registro
escolar deverão contatá-lo para obtê-los, conforme procedimento indicado no art. 4º.
Art. 7º Os casos omissos a este documento, deverão ser resolvidos
pelo Comitê Central da Política de Egressos do IF Goiano.
Art. 8º Esta Portaria será publicada no site institucional, no Boletim de
Serviço Eletrônico do IF Goiano e entrará em vigor a partir de 03 de janeiro de
2022.
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