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

PORTARIA Nº 587, DE 18 DE JUNHO DE 2021

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
TECNOLOGIA GOIANO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto de
de março de 2020, publicado no DOU de 16 de março de 2020, Seção 2, página
considerando a Lei nº 11.982 de 29 de dezembro de 2008, publicada no DOU de 30
dezembro de 2008 e considerando:

E
13
3,
de

1 - o percentual do número de pessoas vacinadas no estado de Goiás e as
atuais condições sanitárias locais;
2 - o Parecer CNE/CP nº 5/2020, aprovado em 28 de abril de 2020, que trata da
reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não
presenciais para ﬁns de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da
Pandemia da COVID-19;
3 - o Parecer CNE/CP nº 11/2020, aprovado em 07 de julho de 2020, que traz
orientações educacionais para a realização de aulas e atividades pedagógicas presenciais e
não presenciais no contexto da pandemia;
4 - a Portaria MEC nº 1.038, de 07 de dezembro de 2020 que dispõe sobre a
substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de
pandemia do novo coronavírus - COVID-19;
5 - a Portaria MEC nº 1.096, de 30 de dezembro de 2020 que dispõe sobre as
aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a situação
de pandemia do novo coronavírus - COVID-19;

RESOLVE:

Art. 1º - Revalidar os efeitos da Portaria IF Goiano Nº 289/2021 para o segundo
semestre letivo de 2021.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

(Assinado Eletronicamente)
Elias de Pádua Monteiro
Reitor

