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Art. 1º O presente Regimento Interno é o conjunto de normas e disposições
complementares ao Estatuto e parte integrante do Regimento Geral, que disciplina a
organização e o funcionamento dos órgãos que integram a Reitoria do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano).

TÍTULO II
DA REITORIA

Art. 2º A Reitoria é o órgão da administração central que responde por todos os
assuntos relacionados ao Instituto Federal Goiano. É de competência da Reitoria:
coordenar, administrar e planejar o cotidiano do Instituto. A administração desta está
subordinada ao Conselho Superior, órgão máximo da Instituição. A gestão do IF
Goiano é feita de forma democrática, com estímulo e zelo à participação de toda a
sociedade.
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CAPÍTULO I
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS
Seção I
Do Conselho Superior

Art. 4º O Conselho Superior do IF Goiano, de caráter consultivo e deliberativo, é o
órgão máximo da Instituição. Sua composição, competências e funcionamento estão
definidos em Regimento próprio.

Seção II
Do Colégio de Dirigentes

Art. 5º O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, é o órgão de apoio ao processo
decisório da Reitoria. Sua composição, competências e funcionamento estão
definidos no Estatuto do IF Goiano e em Regimento próprio.

CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS DE APOIO

Seção I
Da Comissão Permanente de Pessoal Docente

Art. 6º A Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) e todos os demais
órgãos de apoio têm suas composições, competências e funcionamentos definidos
em regulamentos ou regimentos próprios.

Seção II
Do Comitê de Ética em Pesquisa

Art. 7º O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e todos os demais órgãos de apoio têm

suas composições, competências e funcionamentos definidos em regulamentos ou
regimentos próprios.

Seção III
Da Comissão de Ética no Uso de Animais

Art. 8º A Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) e todos os demais órgãos de
apoio têm suas composições, competências, funcionamentos definidos em
regulamentos ou regimentos próprios.

Seção IV
Da Coordenação-Geral de Auditoria Interna

Art. 9º A Coordenação-Geral de Auditoria Interna (Audin) e todos os demais órgãos
de apoio têm suas composições, competências, funcionamentos e demais itens
definidos em regulamentos ou regimentos próprios.

Seção V
Da Comissão Interna de Supervisão dos Técnicos Administrativos em
Educação (TAE’s)

Art. 10. A Comissão Interna de Supervisão dos Técnicos Administrativos em
Educação (CIS) e todos os demais órgãos de apoio têm suas composições,
competências, funcionamentos e demais itens definidos em regulamentos ou
regimentos próprios.

Seção VI
Da Comissão de Ética

Art. 11. A Comissão de Ética (CE/IF Goiano) e todos os demais órgãos de apoio têm
suas composições, competências, funcionamentos e demais itens definidos em
regulamentos ou regimentos próprios.

Seção VII
Do Comitê de Eventos

Art. 12. O Comitê de Eventos do IF Goiano e todos os demais órgãos de apoio têm
suas composições, competências, funcionamentos e demais itens definidos em
regulamentos ou regimentos próprios.

Seção VIII
Do Núcleo de Sustentabilidade e Gestão Ambiental

Art. 13. O Núcleo de Sustentabilidade e Gestão Ambiental e todos os demais órgãos
de apoio têm suas composições, competências, funcionamentos e demais itens
definidos em regulamentos ou regimentos próprios.

Seção IX
Da Comissão Própria de Avaliação

Art. 14. A Comissão Própria de Avaliação (CPA) e todos os demais órgãos de apoio

têm suas composições, competências, funcionamentos e demais itens definidos em
regulamentos ou regimentos próprios.

CAPÍTULO III
DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS

Seção I
Da Diretoria de Gabinete

Art. 15. A Diretoria de Gabinete (DGAB) tem por finalidade organizar, assistir,
coordenar, fomentar e articular a assistência técnico-administrativa ao Reitor. É
formada pelos seguintes órgãos: Coordenação de Gabinete e Órgãos Colegiados e o
Núcleo de Protocolo.

Art. 16. Compete à DGAB, e demais unidades subordinadas, em suas respectivas
áreas de atuações:
I - assistir ao Reitor em seu relacionamento institucional e administrativo;
II - supervisionar os trabalhos da Coordenação de Gabinete e Órgãos Colegiados e
da Unidade de Protocolo;
III - incumbir-se do preparo e despacho do expediente da Reitoria, bem como da
documentação física ou eletrônica submetida à Reitoria, preparando-a para assinatura
do Reitor ou diligenciando os encaminhamentos necessários;
IV - organizar a agenda do Reitor e sua participação em eventos internos e externos,
bem como sua representação quando houver seu impedimento;
V - manter organizado o conjunto normativo da Reitoria;
VI - manter atualizada a correspondência postal e eletrônica do Reitor, além de
providenciar diárias, hospedagem, passagens e realizar outros procedimentos
inerentes a viagens intra e interinstitucionais do Reitor;
VII - expedir orientações e instruções, no âmbito de suas atribuições, esclarecendo
pontos pertinentes constantes na legislação e em outros documentos normativos
aprovados pelo Conselho Superior, para adequações necessárias à implantação na
realidade institucional do IF Goiano;
VIII - secretariar o Conselho Superior e o Colégio de Dirigentes;

IX - acompanhar o recebimento, triagem, cadastro e entrega de correspondências
recebidas pelo Núcleo de Protocolo; e
X - acompanhar o Núcleo de Protocolo quanto ao cadastro, controle e expedição de
correspondências para destinatários externos.

Subseção I
Da Coordenação de Gabinete e Órgãos Colegiados

Art. 17. Compete à Coordenação de Gabinete e Órgãos Colegiados (CGABOC):
I – auxiliar e assessorar a Diretoria de Gabinete em suas atribuições;
II – supervisionar as atividades administrativas do Gabinete;
III – coordenar e supervisionar as atividades técnicas-administrativas do Gabinete;
IV – redigir e revisar os documentos oficiais do Gabinete;
V – secretariar o Conselho Superior e o Colégio de Dirigentes; e
VI – substituir a Diretoria de Gabinete em suas ausências.

Subseção II
Do Núcleo de Protocolo

Art. 18. Compete ao Núcleo de Protocolo (NPROT) da Reitoria:
I - receber, triar, cadastrar e encaminhar a entrega de correspondências recebidas na
Reitoria;
II - autuar processos eletrônicos relativos ao Núcleo de Protocolo e, quando
necessário, da Diretoria de Gabinete;
III - realizar o cadastro e a expedição de correspondências/encomendas de caráter
institucional; e
IV - manter a atualização dos arquivos digitais em sistema próprio de controle.

Seção II
Da Unidade de Assuntos Internacionais

Art. 19. A Unidade de Assuntos Internacionais (UAI) do IF Goiano é responsável por
formular e operacionalizar a política de cooperação internacional do Instituto, com
vistas a ampliar suas relações com instituições internacionais.

Art. 20. Compete à UAI:
I – identificar oportunidades no campo da cooperação internacional, com vistas ao
desenvolvimento institucional e aperfeiçoamento de seus servidores e discentes,
assim como articular, junto a instituições nacionais públicas, privadas e do terceiro
setor, a obtenção de apoio financeiro para as atividades do IF Goiano no campo
internacional;
II – providenciar a celebração e operacionalização de convênios, acordos, parcerias e
ações de intercâmbio com instituições internacionais e governos estrangeiros, nas
áreas de ensino, pesquisa, extensão e gestão;
III – articular junto a empresas, fundações, organismos e órgãos de fomento
internacionais a obtenção de apoio financeiro para as atividades do IF Goiano;
IV – promover e divulgar o IF Goiano junto a instituições estrangeiras e multilaterais,
proporcionando visibilidade às ações do IF Goiano, e informar e orientar a comunidade
interna e externa a respeito de oportunidades oferecidas e ações desenvolvidas no
campo de cooperação internacional;
V – intermediar o processo de intercâmbio e missões oficiais de discentes e servidores
do IF Goiano e providenciar orientação e apoio adequados para seu afastamento do
país;
VI – estabelecer e gerenciar o relacionamento do IF Goiano com Embaixadas e
Consulados estrangeiros que mantenham representação em território nacional e,
também, com instituições estrangeiras e/ou multilaterais, bem como com instituições
nacionais que atuem no campo das relações internacionais, em especial seus órgãos
e unidades de cooperação internacional;
VII – apoiar a participação do IF Goiano em fóruns da área de relações internacionais;

VIII – providenciar a tradução ou versão da correspondência oficial, quando em idioma
estrangeiro;
IX – organizar e acompanhar, em conjunto com a Diretoria de Gabinete da Reitoria, a
programação e execução de viagens oficiais do Reitor ao exterior e suas audiências
com agentes diplomáticos ou consulares, autoridades estrangeiras e representantes
de instituições internacionais;
X – organizar e promover palestras e cursos na área de relações internacionais,
especialmente em cooperação internacional; e
XI – expedir orientações e instruções, no âmbito de suas atribuições, esclarecendo
pontos pertinentes constantes na legislação e em outros documentos normativos
aprovados pelo Conselho Superior, para adequações necessárias à implantação na
realidade institucional do IF Goiano.

Seção III
Da Diretoria de Comunicação Social

Art. 21. A Diretoria de Comunicação Social (DICOM), formada pela Coordenação de
Publicidade e Programação Visual, Núcleo de Jornalismo e Núcleo de Relações
Públicas, é o setor que, de forma integrada com os campi, planeja, coordena, fomenta,
executa, acompanha e avalia as atividades inerentes à área e à Política de
Comunicação do IF Goiano.

Art. 22. Compete à DICOM:
I - supervisionar e coordenar a criação e implementação da Política de Comunicação
do IF Goiano e seus desdobramentos, como criação de manuais e normativas, de
forma a auxiliar na construção de uma cultura de comunicação, ou seja, na
conscientização e sensibilização de todos sobre a importância da comunicação para
o desenvolvimento institucional;
II - supervisionar e coordenar a criação e implementação do plano anual de
comunicação da reitoria do IF Goiano;
III - orientar, juntamente com as áreas de Publicidade e Programação Visual,
Jornalismo e Relações Públicas o trabalho do setor de Comunicação nos campi;

propondo, coordenando e articulando uma atuação sistêmica entre esses
profissionais, para a promoção de reuniões de trabalho, treinamentos e capacitações,
com vistas à integração das equipes de Comunicação do IF Goiano;
IV - relacionar-se com os setores de Comunicação dos Institutos Federais, do
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica (Conif), bem como outros órgãos do Governo Federal e
assessorias de comunicação do Estado de Goiás, para detectar riscos, oportunidades
e assegurar padrões de excelência na comunicação;
V - identificar, junto aos setores da reitoria e os setores de Comunicação dos campi,
as demandas comuns e específicas relacionadas à área da Comunicação, propondo
aquisições conjuntas para a Instituição com vistas à economicidade; e
VI - acompanhar a execução dos contratos dos serviços de Comunicação gerenciados
pela reitoria.

Art. 23. Constituem atribuições dos setores subordinados à DICOM:
I - manter intercâmbio com os campi do IF Goiano promovendo o alinhamento
estratégico e institucional;
II - emitir relatórios, laudos e/ou pareceres técnicos relacionados a área de atuação;
III - propor treinamentos/capacitações aos servidores que exercem a atividade de
comunicador nos campi e Reitoria;
IV - organizar reuniões de interesse da DICOM;
V - manter em ordem os arquivos internos da DICOM;
VI - coordenar o envio e a recepção da documentação oficial da DICOM;
VII - criar instrumentos para mensurar os resultados das ações de seus respectivos
setores e alterá-los quando necessário;
VIII - participar da criação e execução do plano anual de comunicação do IF Goiano;
IX - zelar pelo cumprimento da Política de Comunicação do IF Goiano.

Subseção I
Da Coordenação de Publicidade e Programação Visual

Art. 24. Compete à Coordenação de Publicidade e Programação Visual (CPPV):

I - orientar, supervisionar e acompanhar o uso da marca do IF Goiano, bem como a
criação de identidade visual de eventos e projetos no âmbito da Instituição;
II - planejar, elaborar, executar e fiscalizar licitações inerentes à aquisição de produtos
e/ou serviços gráficos, publicidade, propaganda e programação visual do IF Goiano;
III - planejar, coordenar e executar campanhas publicitárias do IF Goiano, com o
objetivo de informar ações e/ou eventos direcionadas aos públicos interno e externo;
IV - planejar, executar, veicular e acompanhar a produção da publicidade e de
conteúdo nos canais de comunicação oficiais e externos ao IF Goiano.
V - planejar e acompanhar a produção das demandas de design, visando soluções
gráficas que possam fortalecer a identidade institucional, assim como a
economicidade, por meio do uso racional de materiais e processos de produção para
o IF Goiano; e
VI – gerenciar as demandas recebidas inerentes às áreas (publicidade e programação
visual), junto aos setores da reitoria e dos campi articulando-as, quando necessário,
com públicos internos e externos.

Subseção II
Do Núcleo de Jornalismo

Art. 25. Compete ao Núcleo de Jornalismo (NJ):
I - dar amplo conhecimento à sociedade da missão, ações e objetivos estratégicos,
bem como serviços, eventos e informações de interesse público do IF Goiano;
II - planejar, executar e gerenciar a linha editorial (conteúdo), bem como atualizar
informações institucionais dos canais de comunicação oficiais do IF Goiano;
III – realizar assessoria de imprensa e atender às demandas da mídia;
IV – monitorar informações de interesse estratégico para o IF Goiano nos canais de
comunicação locais, regionais e nacionais; e
V – planejar, elaborar, executar e fiscalizar licitações inerentes a aquisição de produtos
e/ou serviços relacionados à área no âmbito do IF Goiano.

Subseção III
Do Núcleo de Relações Públicas

Art. 26. Compete ao Núcleo de Relações Públicas (NRP):
I - auxiliar no planejamento, coordenação e orientação junto aos setores da reitoria na
execução das atividades referentes a eventos e relações públicas institucionais do IF
Goiano;
II - assessorar, planejar, coordenar e/ou executar os cerimoniais de eventos
institucionais e realizados pelos campi, bem como coordenar e assessorar o
cerimonial e protocolo das colações de grau do IF Goiano; e
III – planejar, executar e acompanhar a produção de conteúdo nos canais de
comunicação oficiais e externos ao IF Goiano.

Seção IV
Da Procuradoria Federal

Art. 27. A Procuradoria Federal (PF) é o órgão de execução responsável pela
representação

judicial

e

extrajudicial;

pelas

atividades

de

consultoria

e

assessoramento jurídicos; apuração da liquidez e certeza dos créditos de qualquer
natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de
cobrança amigável ou judicial, observada a legislação pertinente.
Parágrafo único. A Procuradoria Federal conta com um Núcleo de Assessoria
Administrativa, para o desempenho de atividades de apoio, protocolo e arquivo dos
processos, nos sistemas próprios da unidade.

Subseção I
Do Núcleo de Assessoria Administrativa da Procuradoria Federal

Art. 28. Compete ao Núcleo de Assessoria Administrativa da Procuradoria Federal
(NAAPF):
I - elaborar documentos relacionados à rotina da Procuradoria Federal;

II - atender a pedidos, solicitações e chamadas telefônicas relacionadas à
Procuradoria Federal;
III - levantar informações solicitadas pela Procuradoria Federal;
IV - criar e manter atualizado banco de dados referentes a documentos de rotina da
Procuradoria Federal;
V - providenciar diárias, hospedagem, passagens e realizar outros procedimentos
inerentes a viagens intra e interinstitucionais dos membros e servidores da
Procuradoria Federal;
VI - arquivar documentos relacionados a rotina da Procuradoria Federal, identificandoos segundo assunto e natureza; e
VII - acompanhar as demandas nos sistemas internos da Procuradoria Federal,
diligenciando na busca de soluções para as demandas surgidas.

Seção V
Da Coordenação-Geral de Integridade

Art. 29. A Coordenação-geral de Integridade (CGI) é responsável pela gestão das
atividades de integridade institucional e na articulação de ações voltadas à promoção
da integridade que envolvam as áreas diretamente correlatas, dentre elas a ouvidoria,
o conflito de interesses e nepotismo, a transparência, a auditoria, a atividade
disciplinar e a ética no âmbito institucional. A CGI é composta pelo Núcleo de
Atividades Disciplinares, pelo Núcleo de Serviço de Informações ao Cidadão e pelo
Núcleo de Ouvidoria Pública.

Art. 30. Compete à CGI:
I - coordenar e auxiliar a promoção da integridade institucional, conjuntamente, com
áreas correlatas;
II - supervisionar e coordenar a elaboração e execução do Plano Anual de Integridade;
III - presidir e coordenar a Comissão de Gestão de Integridade do IF Goiano;
IV - promover, apoiar e divulgar estudos, parcerias, pesquisas e capacitação sobre
cursos, metodologias e instrumentos voltados ao fortalecimento da promoção da
integridade no IF Goiano; e

V - prestar apoio administrativo, assessoramento e consultoria à gestão e
colaboradores sobre assuntos relacionados à integridade no âmbito institucional.

Subseção I
Do Núcleo de Atividades Disciplinares

Art. 31. Compete ao Núcleo de Atividades Disciplinares (NAD):
I - auxiliar administrativamente e prestar assessoria às comissões da área disciplinar,
dentre elas as de investigação, inquérito, sindicância, processos administrativos
disciplinares e de responsabilização de entes privados;
II - prestar assessoramento e consultoria à gestão sobre assuntos relacionados a área
disciplinar;
III - administrar o sistema de gestão de processos disciplinares ofertados pela
Controladoria Geral da União, no âmbito do IF Goiano;
IV - criar e gerir banco de dados com informações sobre servidores (docentes e
técnico-administrativos) que possuem formação e interesse para compor comissões
da área disciplinar, bem como de perícia e defensores dativos;
V - divulgar e apoiar atividades de capacitação e normativos na área disciplinar; e
VI – auxiliar na elaboração de estudos, documentos e fluxos processuais relacionados
a atividades disciplinares.

Subseção II
Do Núcleo de Serviço de Informações ao Cidadão

Art. 32. O Núcleo do Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão
(NSIC), é responsável por gerir o sistema que permite que qualquer pessoa, física ou
jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe o prazo e receba a
resposta da solicitação realizada para o IF Goiano.
Parágrafo único. Todas as informações produzidas ou custodiadas pelo IF Goiano são
públicas e, portanto, acessíveis a todos os cidadãos, ressalvadas as hipóteses de
sigilo legalmente estabelecidas.

Art. 33. O objetivo do SIC é organizar e facilitar o procedimento de acesso à
informação, tanto para o cidadão quanto para a Administração Pública.

Subseção III
Do Núcleo de Ouvidoria Pública

Art. 34. O Núcleo de Ouvidoria Pública (NOP) do IF Goiano tem por finalidade,
promover a participação e transparência, respondendo as manifestações, que são
sugestões, elogios, solicitações, reclamações, denúncias e solicitações de
simplificação de serviços públicos. As diretrizes, atribuições e funcionamento do NOP
estão definidos em regimento próprio.

Seção VI
Da Coordenação-Geral de Escritório de Projetos e Processos

Art. 35. A Coordenação-Geral de Escritório de Projetos e Processos (CGEPP) tem
por objetivo definir princípios, práticas e padrões de gerenciamento de projetos e
processos institucionais, promovendo ações estratégicas de inovação, modernização
e aperfeiçoamento da gestão. A CGEPP é composta pelo Núcleo de Processos
Normativos.

Art. 36. Compete à CGEPP:
I – consolidar e gerenciar o portfólio de projetos e processos;
II – assessorar a alta gestão em atividades de projetos e processos;
III – propor ações de capacitação relacionadas à gestão de projetos e processos; e
IV – implementar metodologias, técnicas e ferramentas de apoio à iniciativas de
gestão de projetos e processos.

Subseção I
Do Núcleo de Processos Normativos

Art. 37. O Núcleo de Processos Normativos (NPN) tem por objetivo auxiliar a gestão
na elaboração de atos normativos, além de apoiar na definição e acompanhamento
de indicadores, garantindo o cumprimento dos objetivos estratégicos institucionais.

Art. 38. Compete ao NPN:
I - auxiliar a gestão nas ações de padronização de procedimentos e integração de
iniciativas vigentes;
II - auxiliar e orientar a gestão na elaboração de manuais e instruções normativas,
bem como propor alterações aos documentos existentes, visando à melhoria dos
processos organizacionais; e
III - auxiliar a gestão no estabelecimento e acompanhamento de indicadores
institucionais.

Seção VII
Da Pró-Reitoria de Administração

Art. 39. A Pró-Reitoria de Administração (PROAD) é o órgão executivo que compete
planejar, superintender, coordenar, fomentar e acompanhar as atividades e políticas
de administração, gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do IF
Goiano. A PROAD é composta pela Diretoria de Administração (DA) e pela Diretoria
de Orçamento e Finanças (DOF).

Art. 40. Compete à PROAD:
I - elaborar o Plano Anual de Ação da Administração e Planejamento, a ser inserido
no Plano Anual de Ações do IF Goiano;
II - assessorar o Reitor do IF Goiano nas ações de planejamento, orçamento e gestão
administrativa;

III - acompanhar e/ou representar o Reitor nos órgãos, fóruns e instituições
responsáveis pela elaboração, acompanhamento e execução orçamentária;
IV - superintender, em conjunto com as Diretorias de Administração e de Orçamento
e Finanças, a sistematização das gestões administrativa e orçamentária da Reitoria e
dos campi do IF Goiano;
V - supervisionar as políticas estabelecidas de administração de materiais e de
manutenção de bens móveis, imóveis e semoventes da Reitoria e dos campi;
VI - supervisionar as atividades desenvolvidas pelas Diretorias de Administração e de
Orçamento e Finanças;
VII - elaborar e consolidar, junto ao Ministério da Educação, a proposta orçamentária
anual do IF Goiano;
VIII - estabelecer e supervisionar a implementação de políticas e diretrizes voltadas à
economicidade e a eficiência administrativa, por meio do acompanhamento de
indicadores pré-definidos, no âmbito da Reitoria e dos campi;
IX - coordenar a elaboração de respostas às solicitações emanadas dos órgãos do
controle interno (CGU – Controladoria Geral da União) e externo (TCU – Tribunal de
Contas da União), encaminhando aos setores responsáveis os assuntos apontados
em seus relatórios de auditoria, bem como acompanhar a implementação das
recomendações desses órgãos; e
X - assinar, em conjunto com o ordenador de despesas, atos de execução
orçamentária e financeira, na forma da legislação vigente.

Art. 41. Constituem-se atribuições da PROAD, e demais setores subordinados, em
suas respectivas áreas de atuação:
I - coordenar e supervisionar as atividades de compras, contratos, suprimentos,
patrimônio, atendimento e administração predial, concessão de diárias e passagens,
contabilidade, orçamento e finanças;
II - manter intercâmbio com os campi do IF Goiano, promovendo o alinhamento quanto
à administração e à gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial;
III - emitir pareceres sobre assuntos de sua competência; e
IV – participar e atuar em comissões especiais, setoriais e institucionais.

Subseção I
Da Diretoria de Administração

Art. 42. A Diretoria de Administração (DA), vinculada à Pró-Reitoria de Administração
se caracteriza por avaliar, desenvolver e fixar políticas, estratégias e mecanismos para
o aperfeiçoamento permanente na efetivação de aquisições de materiais e
equipamentos, nas contratações de serviços, bem como, na elaboração de contratos
administrativos no âmbito do Instituto Federal Goiano. Estão subordinadas a tal
Diretoria, a seguinte estrutura: Coordenação de Compras e Licitações, Núcleo de
Serviços Gerais, Núcleo de Transporte, Coordenação de Contratos e Convênios.

Art. 43. Compete à DA:
I - observar o princípio da legalidade, zelar pelos princípios básicos da isonomia,
impessoalidade, publicidade e probidade administrativa, cumprir e fazer cumprir as
normas e procedimentos institucionais;
II - assistir à Pró-Reitoria de Administração, na averiguação, seleção, disponibilização
e disseminação das informações e decisões gerenciais, visando ao aperfeiçoamento
e a melhoria contínua dos métodos e práticas de gestão;
III - orientar, subsidiar e acompanhar os trabalhos executados pelas Coordenações e
Núcleos diretamente subordinados, objetivando modernizar e implementar diretrizes
voltadas à economicidade e eficácia administrativa;
IV - ajudar, analisar e cooperar para a elaboração do Relatório de Gestão do IF Goiano
por intermédio de demonstrativos concernentes às aquisições e contratações
efetivadas ou em curso;
V - articular, implementar e acompanhar a estratégia de aquisições e contratações
conjuntas a serem realizadas pelo Instituto Federal Goiano no exercício subsequente;
VI - atuar de forma articulada junto às Pró-Reitorias e campi, no que couber, para a
devida formalização e execução de seus processos licitatórios e contratações, com
vistas a disseminar boas práticas para a gestão;
VII - promover, coordenar, sistematizar e revisar, os procedimentos licitatórios e
contratações, no propósito de acudir à padronização, às exigências dos órgãos de

controle internos/externos e às orientações da Procuradoria Federal, em
conformidade com o Plano Anual de Contratações (PAC);
VIII - incentivar, fomentar e promover a realização de treinamentos e capacitações de
pessoal, de maneira contínua e perene no âmbito da Diretoria de Administração; e
IX - atuar como gestor de atas de registro de preços no perímetro da Pró-Reitoria de
Administração.

Subseção II
Da Coordenação de Compras e Licitações

Art. 44. A Coordenação de Compras e Licitações (CCL), vinculada à Diretoria de
Administração se caracteriza por planejar, organizar e executar as aquisições e
contratações, além de elaborar diretrizes e indicadores sistêmicos relacionados às
licitações no âmbito do Instituto Federal Goiano.

Art. 45. Compete à CCL:
I – coordenar, elaborar e executar o Plano Anual de Contratações (PAC) em
articulação às demais unidades organizacionais;
II – analisar e avaliar solicitações de aquisições e contratações, bem como realizar,
em consonância aos demandantes, estudos preliminares, mapa de riscos, editais,
termos de referência, planilhas de formação de preços, minutas de contratos e mapas
de preço;
III – gerenciar atas de registro de preços oriundas de aquisições conjuntas
formalizadas pelo IF Goiano, bem como atuar proativamente na divulgação e
participação em atas oriundas de outros órgãos;
IV

–

acompanhar,

supervisionar

e

participar

ativamente

dos

trabalhos

desempenhados pela Comissão Permanente de Licitações da Reitoria, equipes e
comissões especiais de licitação;
V – planejar, sistematizar, executar e revisar, os procedimentos licitatórios realizados
em conjunto pelo IF Goiano, uniformizando os procedimentos e especificações das
demandas, disseminando boas práticas, gerando economia de escala para a gestão;

VI – conduzir e efetuar, consoante ao PAC e na forma da legislação vigente, todos os
processos licitatórios demandados pela Reitoria e demais unidades subordinadas,
respeitadas às recomendações da Procuradoria Federal, e determinações dos órgãos
de controle internos ou externos; e
VII – realizar dispensas e inexigibilidades, bem como modalidades licitatórias
inerentes a aquisições e contratações, além de obras e serviços de engenharia; e
VIII – analisar, minuciosamente todas as certidões, declarações, planilhas e
documentos relacionados a cada processo.

Subseção III
Do Núcleo de Serviços Gerais

Art. 46. O Núcleo de Serviços Gerais (NSG), vinculado à Diretoria de Administração,
se caracteriza por orientar, subsidiar, acompanhar e inspecionar serviços de apoio
prestados à Reitoria do IF Goiano.

Art. 47. Compete ao NSG:
I – supervisionar e metodizar as atividades inerentes aos serviços de limpeza e
conservação, telefonista, portaria, recepcionista, copeiragem, vigilância e segurança
patrimonial além da manutenção predial;
II – providenciar e possibilitar, quando solicitado, serviços de manutenção preventiva,
preditiva e corretiva patrimonial, excetuado equipamentos de T.I. e automobilísticos;
III – inspecionar as instalações da Reitoria, com vistas à manutenção de todas as
condições necessárias e suficientes para o bom funcionamento, higiene, limpeza e
segurança do órgão;
IV – acompanhar e participar de atividades de prevenção conjuntamente com a equipe
de segurança do trabalho, contribuindo com informações e indicadores, de maneira a
aprimorar e adequar as instalações da Reitoria;
V – efetuar estudos e procedimentos inerentes ao Núcleo de Serviços Gerais,
objetivando a racionalização e a economia de energia elétrica, água, produtos e
procedimentos;

VI – oficializar, relatando na forma devida e em sistema próprio, ocorrências
verificadas durante a prestação dos serviços contratados; e
VII – articular, implementar e compor equipe de brigada de incêndio e primeiros
socorros na área preestabelecida da Reitoria.

Subseção IV
Do Núcleo de Transportes

Art. 48. O Núcleo de Transportes (NT), vinculado à Diretoria de Administração, se
caracteriza por orientar, subsidiar, acompanhar e inspecionar serviços de apoio
referentes à frota institucional, prestados à Reitoria do IF Goiano.

Art. 49. Compete ao NT:
I – supervisionar, planejar e normatizar as atividades inerentes aos serviços de
condução veicular, abastecimento de frota, manutenção de frota e seguro veicular;
II – formalizar e propiciar de forma articulada à Coordenação de Compras e Licitações,
todas as informações, e indicadores necessários à execução de processos de
contratação de prestação de serviços relacionados a área de transportes;
III – elaborar estudos fundamentados, conforme contratações de transporte, visando
ao aperfeiçoamento e a melhoria contínua dos métodos e práticas de gestão;
IV – acudir a padronização e exigência legais e dos órgãos de controle internos e
externos quanto à utilização e identificação de veículos oficiais;
V – representar o Instituto Federal Goiano, perante o Departamento Estadual de
Trânsito (DETRAN) e demais órgãos, em assuntos afetos; e
VI – elaborar e desenvolver anualmente o Plano Anual de Aquisição de Veículos
(PAAV).

Subseção V
Da Coordenação de Contratos e Convênios

Art. 50. A Coordenação de Contratos e Convênios (CCC), vinculada à Diretoria, de
Administração se caracteriza participar da fase de contratação, formalizar o

instrumento jurídico e orientar a fiscalização, relacionados aos contratos no âmbito do
Instituto Federal Goiano.

Art. 51. Compete à CCC:
I – participar, no que couber, das fases de contratação de serviços, contribuindo com
a elaboração de minutas de termos de contrato e acordos de nível de serviço;
II – coordenar a instrução processual para a devida formalização das celebrações de
contratos, prorrogações, aditivos, repactuações, reequilíbrios, publicidade, gestão de
contas vinculadas, portarias de fiscalização, garantias de execução contratuais,
eventuais aplicações de sanções e extinção dos contratos, inteirando-se da legislação
vigente;
III – orientar e auxiliar a fiscalização técnica, administrativa, setorial, assim como ao
público usuário, inteirando-se quanto à legislação vigente;
IV – alimentar o sistema próprio com os contratos, convênios e respectivos anexos
para providências de execução e fiscalização contratual, orientando os fiscais quanto
às providências e aos demais interessados quanto à forma de consulta a
documentação;
V – acompanhar, orientar e avaliar a execução das metas e objetivos estabelecidos
no contrato administrativo conforme legislação vigente, orientando a fiscalização dos
contratos quanto ao controle dos prazos de entrega de materiais e execução de obras
e serviços contratados, bem como as providências a serem tomadas como propor a
chefia imediata a aplicação de multas e outras penalidades;
VI – subsidiar a elaboração do Relatório Anual de Gestão do IF Goiano com dados da
execução dos contratos administrativos; e
VII – atender as solicitações de órgãos de controle quanto à execução dos contratos
administrativos, inteirando-se quanto à legislação vigente.

Subseção VI
Da Diretoria de Orçamento e Finanças

Art. 52. A Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF), vinculada à Pró-Reitoria de
Administração, se caracteriza por assessorar, propor, planejar, supervisionar,

elaborar, revisar, gerenciar, documentar, acompanhar e executar a gestão
orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do IF Goiano. Estão subordinadas a
esta

Diretoria, a

seguinte

estrutura:

Coordenação-Geral de Contabilidade,

Coordenação de Orçamento, Coordenação de Execução Financeira e Núcleo de
Patrimônio e Almoxarifado.

Art. 53. Compete à DOF:
I – assessorar o Pró-Reitor de Administração na implantação das políticas de
planejamento e gestão do orçamento do IF Goiano;
II – elaborar, em conjunto com as Pró-Reitorias e as Diretorias-Gerais dos campi, a
proposta orçamentária anual e os Termos de Cooperação objetivando a captação de
recursos extraorçamentários;
III – supervisionar, acompanhar e orientar a Coordenação-Geral de Contabilidade no
registro dos atos e fatos contábeis, observada a legislação aplicável à matéria;
IV – promover a excelência da gestão dos recursos públicos, buscando otimizá-los,
por meio de uma execução orçamentária e financeira;
V – supervisionar, acompanhar, orientar e coordenar a execução orçamentária e
financeira realizada pelas Coordenações de Orçamento e de Execução Orçamentária
e Financeira;
VI – manter um controle eficiente da execução orçamentária e financeira, bem como
organizar e manter, em boa ordem, toda a documentação e processos necessários ao
exame da auditoria e Controle Interno;
VII – coordenar, orientar e acompanhar as atividades do Núcleo de Patrimônio e
Almoxarifado;
VIII – orientar os órgãos que compõem a estrutura organizacional do IF Goiano quanto
ao cumprimento das políticas, legislações e procedimentos da execução do
orçamento;
IX – acompanhar e avaliar a arrecadação própria do IF Goiano e analisar os gastos
da Reitoria;
X – elaborar normas, prestar apoio e assessoria aos campi em assuntos relativos à
sua Diretoria;

XI – acompanhar os processos de tomada de contas, inventários de bens móveis e
imóveis, bem como de alienações e doações; e
XII – disponibilizar, em conjunto com a Coordenação-Geral de Contabilidade e a
Coordenação de Orçamento, as informações referentes à execução orçamentária e
financeira e as notas explicativas, para a elaboração do Relatório de Gestão do IF
Goiano.

Subseção VII
Da Coordenação-Geral de Contabilidade

Art. 54. A Coordenação-Geral de Contabilidade (CGCONT), vinculada à Diretoria de
Orçamento e Finanças, se caracteriza por realizar a conciliação contábil e financeira,
elaborar os documentos contábeis da Instituição, efetuar as conciliações contábeis,
preparar as demonstrações financeiras e notas explicativas.

Art. 55. Compete à CGCONT:
I – proceder à conciliação de encargos, tributos e registros referentes ao Almoxarifado
e Patrimônio, bem como lançamentos, regularizações e ajustes necessários à boa
escrituração contábil;
II – analisar balancetes mensais, balanços patrimoniais, orçamentários, financeiros e
demonstrativos das variações patrimoniais;
III – executar atividades de escrituração e controle contábil dos atos e fatos
administrativos, ajustes e acertos contábeis;
IV – elaborar e publicar as notas explicativas às demonstrações contábeis;
V – organizar, em conjunto com a Coordenação de Orçamento e demais órgãos
envolvidos, o Relatório de Gestão e a prestação de contas anual do ordenador de
despesa, na forma da legislação pertinente;
VI – assegurar a regularidade fiscal do Instituto junto aos órgãos de Fiscalização
Tributária em níveis Federal, Estadual e Municipal;
VII – elaborar, enviar e publicar declarações obrigatórias pela legislação fiscal vigente;
VIII – realizar a conformidade contábil da Reitoria e do Instituto, além de acompanhar
e fiscalizar a realização da conformidade contábil dos campi;

IX – auxiliar na formalização dos processos de prestação de contas de recursos
descentralizados através de Convênios e Termos de Cooperação internos e externos;
X – auxiliar os campi atuando como setorial contábil e elaborar normas no âmbito de
sua Coordenação.

Subseção VIII
Da Coordenação de Orçamento

Art. 56. A Coordenação de Orçamento (COR), vinculada à Diretoria de Orçamento e
Finanças, se caracteriza por auxiliar na elaboração do Plano Plurianual, nos
orçamentos anuais, na distribuição do orçamento conforme critérios e necessidades
da Instituição, bem como prover informações aos gestores sobre o orçamento por
meio de relatórios gerenciais.

Art. 57. Compete à COR:
I - assessorar a Diretoria de Orçamento e Finanças na implantação das políticas do
planejamento e gestão do orçamento do IF Goiano;
II - elaborar, em conjunto com a Diretoria de Orçamento e Finanças e as DiretoriasGerais dos campi, a proposta orçamentária anual;
III - definir, em conjunto com a Diretoria de Orçamento e Finanças, as ações
prioritárias para cada exercício;
IV - analisar os processos de despesas e proceder à emissão de notas de empenhos,
notas de crédito, detalhamento orçamentário, notas de bloqueio e outros documentos
correlatos;
V - acompanhar e avaliar, em conjunto com a Coordenação de Execução
Orçamentária e Financeira, a execução do orçamento;
VI - acompanhar e avaliar a arrecadação própria no âmbito do IF Goiano;
VII - propor normas, regulamentos e critérios para execução do orçamento à Diretoria
de Orçamento e Finanças;
VIII - organizar, em conjunto com a Diretoria de Orçamento e Finanças, a prestação
de contas anual do ordenador de despesa, na forma da legislação pertinente;
IX - elaborar normas no âmbito da sua Coordenação; e

X - assistir às Pró-Reitorias e aos campi no planejamento das ações orçamentárias.

Subseção IX
Da Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

Art. 58. A Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira (CEOF), vinculada
à Diretoria de Orçamento e Finanças, se caracteriza por proceder a liquidação e
pagamento de despesas pelo fornecimento de materiais, prestação de serviços e
Assistência Estudantil.

Art. 59. Compete à CEOF:
I – efetuar a execução orçamentária e acompanhar as alterações do orçamento;
II – emitir Guia de Recolhimento da União (GRU) e pagamento de diárias através do
Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP);
III – executar e operacionalizar o Sistema Integrado de Administração Financeira
(SIAFI), observada a legislação vigente;
IV – proceder à liquidação de despesas e efetuar pagamentos, bem como à análise
do fluxo, verificando as pendências e cancelamentos, assim como executar as suas
regularizações;
V – realizar a liberação de sub-repasses de financeiros para os campi, atuando como
setorial financeira do Instituto;
VI – emitir até o final do exercício financeiro, relatórios atualizados da execução das
despesas bem como os valores a serem registrados em restos a pagar; e
VII – elaborar normas no âmbito de sua Coordenação.

Subseção X
Do Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado

Art. 60. O Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado (NPA), vinculado à Diretoria de
Orçamento e Finanças, se caracteriza por gerir o estoque dos bens patrimoniais e dos
materiais de consumo, bem como atestar as notas fiscais dos bens entregues pelos

fornecedores, e sistematizar a movimentação e a armazenagem de materiais do
Instituto Federal Goiano.

Art. 61. Compete ao NPA:
I – coordenar e executar as atividades na área de controle dos bens públicos, material
permanente e equipamentos, e realizar vistorias periódicas, objetivando a
manutenção e recuperação ou a desincorporação e baixa dos materiais permanentes
e equipamentos;
II – auxiliar a Comissão de Levantamento dos Bens Móveis e Imóveis, o inventário
anual da Reitoria;
III – registrar toda e qualquer cessão, alienação, permuta, incorporação ou baixa de
material permanente ou equipamento do patrimônio da Reitoria e manter atualizado o
cadastro dos materiais permanentes e equipamentos e os termos de responsabilidade
atualizados, devidamente assinados e organizados por tipo de material e setor de
localização;
IV – registrar e manter atualizado os imóveis pertencentes à Reitoria do IF Goiano, ou
sob a sua responsabilidade, no SPIUNET, elaborar Relatório mensal do Patrimônio e
Almoxarifado, enviar a Diretoria de Orçamento e Finanças e Coordenação-Geral de
Contabilidade para os registros competentes;
V – elaborar normas no âmbito do seu Núcleo;
VI – receber, conferir, armazenar os materiais adquiridos ou cedidos de acordo com o
documento de compra (Nota de Empenho e Nota Fiscal) ou equivalentes, e registrar
sistema próprio as notas fiscais dos materiais recebidos;
VII – encaminhar à Coordenação-Geral de Contabilidade e à Coordenação de
Execução Orçamentária e Financeira as notas fiscais para pagamento;
VIII – elaborar balancetes dos materiais existentes e outros relatórios solicitados,
como o inventário anual dos materiais estocados;
IX – propor políticas e diretrizes relativas a estoques e programação de aquisição e o
fornecimento de materiais de consumo; e
X – estabelecer as necessidades de aquisição dos materiais de consumo para fins de
reposição de estoque, bem como solicitar sua aquisição.

Seção VIII
Da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

Art. 62. A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODI) é um órgão
executivo que planeja, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas de
planejamento e desenvolvimento institucional. À PRODI estão subordinadas as
seguintes estruturas: Coordenação-Geral de Governança, Coordenação-Geral de
Infraestruturas e Obras e Diretoria de Tecnologia da Informação.

Art. 63. Compete à PRODI:
I - atuar no planejamento das políticas institucionais, com vistas a garantir a execução
dos planos estratégicos e operacionais do Instituto, em consonância com o Plano de
Desenvolvimento Institucional;
II - colaborar com a Reitoria na promoção de equidade institucional entre os campi,
quanto aos planos de investimentos do Instituto;
III - coordenar a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional e, anualmente,
o Plano de Ação institucional;
IV - coordenar as atividades de gestão das informações, infraestrutura, relatórios e
estatísticas da Instituição;
V - elaborar conjuntamente com a Pró-Reitoria de Administração a proposta
orçamentária anual do Instituto;
VI - elaborar o Relatório de Gestão do IF Goiano;
VII - analisar e propor alternativas organizacionais, visando ao constante
aperfeiçoamento da gestão do Instituto, bem como atuar na articulação da Reitoria
com os campi; e
VIII - zelar pelo cumprimento, por todos os campi, das metas definidas nos planos do
Instituto.

Art. 64. Constituem-se atribuições da PRODI, em suas respectivas áreas de atuação:
I - coordenar as atividades internas pertinentes à PRODI;
II - organizar a agenda diária do Pró-Reitor e providenciar as condições necessárias
a sua execução, bem como, publicizar os compromissos oficiais;

III - organizar reuniões de interesse da PRODI;
IV - coordenar a triagem de documentação oficial da PRODI;
V - secretariar o Coordenador da Câmara Consultiva de Desenvolvimento
Institucional;
VI - auxiliar o Pró-Reitor nas comissões em que este for presidente e/ou membro; e
VII - coordenar o cadastro e a prestação de contas das solicitações de diárias do PróReitor, comissões extraordinárias e dos setores subordinados à PRODI.

Subseção I
Da Coordenação-Geral de Governança

Art. 65. A Coordenação-Geral de Governança (CGG) é responsável pela supervisão,
coordenação, auxílio e desenvolvimento de atividades relacionadas à governança. A
CGG é composta pelo Núcleo de Planejamento Estratégico.

Art. 66. Compete à CGG:
I - supervisionar a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional;
II - coordenar a implementação da Gestão de Riscos estratégicos, operacionais,
financeiros e regulamentares;
III - acompanhar ações relativas à Governança, Gestão de Riscos e cumprimento das
metas previstas no PDI;
IV - coordenar a elaboração, padronização de processos, normas e políticas,
compatibilizando-os com as metas de resultado fixadas, para a melhoria da
governança no IF Goiano;
V - auxiliar os setores da reitoria visando à melhoria da eficiência dos controles
internos de forma alinhada aos objetivos estratégicos;
VI - desenvolver e implementar mecanismos que orientem e subsidiem os processos
de pactuação de resultados;
VII - subsidiar o Reitor na formulação de políticas e diretrizes para a definição de
parâmetros mínimos de objetivos e metas relacionadas à missão do IF Goiano;
VIII - desenvolver ações de acompanhamento e controle da gestão;
IX - contribuir para o aumento da eficiência e transparência do IF Goiano e para o
aperfeiçoamento e integração dos sistemas de monitoramento, bem como para o
aperfeiçoamento da gestão da Instituição; e

X – assessorar o Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional, nos assuntos de sua
competência.

Subseção II
Do Núcleo de Planejamento Estratégico

Art. 67. O Núcleo de Planejamento Estratégico (NPE) é responsável por elaborar e
desenvolver atividades relacionadas ao planejamento estratégico. Compete ao NPE:
I - colaborar na elaboração de planos, projetos e ações estratégicas para o IF Goiano,
a partir de diretrizes definidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no
Projeto Pedagógico Institucional (PPI);
II - propor a padronização de procedimentos organizacionais com vistas ao
desenvolvimento institucional;
III - elaborar, coordenar e acompanhar a aplicação de ferramentas de gestão voltadas
à melhoria do desempenho institucional;
IV - propor alternativas e estruturas organizacionais para a reitoria e os campi visando
ao desenvolvimento e aperfeiçoamento institucional;
V - elaborar minutas de normas, regulamentos e manuais vinculados à estrutura
organizacional;
VI - desenvolver metodologias para avaliação da eficiência, custos e demais
parâmetros técnicos, operacionais, econômicos e financeiros do IF Goiano; e
VII - contribuir para o aperfeiçoamento de métodos do planejamento e de trabalhos
desenvolvidos na Instituição.

Subseção III
Da Coordenação-Geral de Infraestruturas e Obras

Art. 68. A Coordenação-Geral de Infraestruturas e Obras (CGIO) é responsável por
elaborar projetos, fiscalizar e acompanhar as obras e serviços de engenharia
(construção, manutenção e reforma) e ofertar suporte técnico aos gestores nas áreas
de arquitetura e urbanismo, engenharia civil e engenharia elétrica. O setor atua
diretamente nos Campi Campos Belos, Cristalina, Catalão, Hidrolândia, Ipameri,

Reitoria, Rio Verde, Trindade e Polo de Inovação, além de fornecer suporte aos Campi
Ceres, Iporá, Morrinhos e Urutaí. A CGIO é formada pela seguinte estrutura: Unidade
de Fiscalização e Obras e Núcleo de Projetos de Engenharia e Arquitetura.

Art. 69. Compete à CGIO:
I - elaborar estudos e projetos urbanísticos, de edificações e de interesse do IF
Goiano;
II - participar da elaboração e acompanhar a execução do plano diretor de
infraestrutura da Instituição;
III - fornecer embasamento técnico para a contratação de obras, projetos e serviços
de engenharia, conforme solicitação da reitoria e dos campi;
IV - acompanhar e fiscalizar a execução das obras, projetos e serviços de engenharia;
V - acompanhar e atualizar o módulo de monitoramento de obras do Sistema Integrado
de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação;
VI - prestar assessoria técnica às Comissões de Licitação de Obras de Engenharia,
quando solicitado;
VII - emitir e assinar termos de recebimento provisório de obras, sempre
acompanhados de fiscal administrativo designado para este fim conforme legislação
vigente;
VIII - representar o IF Goiano nos foros específicos da área, quando se fizer
necessário;
IX - auxiliar e orientar os engenheiros dos campi que não estão sob gestão técnica
direta da coordenação, sempre que houver requisição para tal;
X - indicar os profissionais adequados para acompanhamento de cada tipo de
edificação, bem como informar a necessidade de contratação excepcional ou
necessidade de capacitação para o adequado atendimento de demandas da reitoria
e dos campi.

Subseção IV
Da Unidade de Fiscalização e Obras

Art. 70. Compete à Unidade de Fiscalização e Obras (UFO), enquanto membro
técnico das comissões de fiscalização:
I - realizar as medições e vistorias periódicas, de acordo com o percentual previsto no
cronograma físico-financeiro, autorizando a emissão de Notas Fiscais e enviando-as
aos fiscais administrativos para verificação de documentação e posterior
encaminhamento ao setor competente para pagamento no prazo previsto
contratualmente;
II - informar problemas e buscar soluções, auxílio ou suporte técnico para questões
que ultrapassem suas competências;
III - indicar sugestões de providências a serem tomadas em caso de inadimplemento
dos contratos que fiscalizar;
IV - cuidar para que as quantidades e a qualidade dos serviços contratados estejam
de acordo com o Edital e seus anexos;
V - informar e sugerir providências aos fiscais administrativos dos contratos quando
ocorrerem problemas que afetem a relação contratual (por exemplo: atrasos na
entrega dos serviços, chuvas excepcionais, greve de funcionários) ou que estejam em
desacordo com o edital, para que, tempestivamente, haja providências evitando
prejuízos ao IF Goiano;
VI - emitir planilhas, relatórios e documentos adicionais necessários para qualquer
alteração de condição contratual relativa aos aspectos técnicos (qualidade ou
quantidade dos serviços prestados), submetendo-os aos fiscais administrativos e a
gestão dos contratos que deverá prosseguir, em caso de parecer favorável, com os
aspectos administrativos do contrato, os quais englobam a aprovação da autoridade
máxima da reitoria/campi e posterior análise jurídica, conforme determinado na
Instrução Normativa 05/2017;
VII - repassar a cada medição o percentual previsto e o percentual efetivamente
realizado no período, indicando possíveis atrasos à gestão de contratos e aos fiscais
administrativos, para que estes tomem as providências cabíveis em cada caso;

VIII - solicitar aos gestores, sempre que necessário, viabilidade para realização de
cursos de capacitação, qualificação e constantemente de atualização, garantindo a
eficiência dos serviços prestados na fiscalização de contratos de obras e serviços de
engenharia;
IX - emitir parecer técnico devidamente respaldado quanto à finalização de serviços,
embasando a realização do termo de Recebimento Provisório; e
X – elaborar orçamentos, projetos e demais peças técnicas necessárias para
acompanhamento e fiscalização dos serviços, bem como para contratação, servindo
de suporte ao Núcleo de Elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura.

Subseção V
Do Núcleo de Projetos de Engenharia e Arquitetura

Art. 71. Compete ao Núcleo de Projetos de Engenharia e Arquitetura (NPEA):
I - realizar estudos técnicos para elaboração de projetos de engenharia e
arquitetônicos do IF Goiano;
II - planejar e elaborar projetos e orçamentos de obras e serviços de engenharia do IF
Goiano;
III - propor e acompanhar a implantação de projetos de melhoria na infraestrutura no
IF Goiano;
IV - assessorar na elaboração do plano diretor da reitoria/campi do IF Goiano;
V - auxiliar a Unidade de Fiscalização e Acompanhamento de Obras, sempre que
necessário, nas fiscalizações dos serviços contratados;
VI - solicitar a contratação dos serviços técnicos de projeto quando o atendimento não
for possível pelo Núcleo;
VII - fiscalizar e acompanhar os serviços contratados de projetos, evidenciando-se que
o recebimento deste tipo de serviços não transfere a responsabilidade de elaboração
das peças técnicas ao fiscal dos serviços; e
VIII - dar suporte aos campi nas competências de cada integrante do Núcleo, sempre
que solicitado.

Subseção VI
Da Diretoria de Tecnologia da Informação

Art. 72. A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), unidade administrativa
subordinada à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, é o setor responsável
por definir políticas e diretrizes institucionais, além de planejar, coordenar,
supervisionar e orientar normativamente as atividades de gestão dos recursos de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), em consonância com o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), com o Plano Diretor de TIC e às recomendações
do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP). A
DTI é composta pelo Núcleo de Governança de TIC, pela Coordenação de
Infraestrutura de TIC, pela Coordenação de Sistemas de Informação e pela Unidade
de Segurança da Informação e Comunicação.

Art. 73. Compete à DTI:
I – identificar as necessidades institucionais e propor soluções quanto à TlC;
II – difundir o uso das TIC no âmbito institucional;
III – apoiar e assessorar à gestão e os campi em assuntos relativos à TIC;
IV – coordenar e supervisionar o desenvolvimento dos projetos do PDTIC; e
V – supervisionar o portfólio de TIC com a finalidade de gerenciar os investimentos de
TIC, sugerindo a priorização destes junto ao Comitê de Governança Digital.

Art. 74. Constituem-se atribuições da DTI, e demais unidades subordinadas, em suas
respectivas áreas de atuações:
I – manter intercâmbio com os campi do IF Goiano, promovendo o alinhamento
estratégico e a padronização institucional;
II

–

manter

intercâmbio

com

demais

Institutos

Federais,

objetivando

desenvolvimento de projetos de TIC com benefícios comuns;
III – propor diretrizes, acompanhar a elaboração e a execução do PDTIC;
IV – emitir relatórios, laudos e/ou pareceres técnicos;
V – prestar suporte aos usuários de TIC; e
VI – propor treinamentos aos usuários de TIC.

o

Subseção VII
Do Núcleo de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

Art. 75. O Núcleo de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
(NGTIC), unidade administrativa subordinada à DTI, é responsável por avaliar,
direcionar o uso das tecnologias da informação e comunicação e monitorar os projetos
do PDTIC com objetivo de dar suporte a Instituição na realização de suas metas
estratégicas, aplicando as melhores práticas de governança de TIC.

Art. 76. Compete ao NGTIC:
I - coordenar a elaboração e a revisão dos instrumentos de planejamento de TIC no
âmbito institucional;
II - promover a integração entre as estratégias organizacionais e as estratégias da
área de TI;
III - promover o envolvimento da alta administração com iniciativas de TIC, a fim de
avaliar, direcionar e monitorar as ações de TIC;
IV - supervisionar e manter o portfólio de TIC;
V - analisar, de forma contínua, a conformidade do ambiente de TIC, frente aos marcos
regulatórios que regem a administração pública federal; e
VI – coordenar e executar as atividades de contratação, monitoramento e fiscalização
de soluções de TIC no âmbito institucional.

Subseção VIII
Da Coordenação de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação

Art. 77. A Coordenação de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e
Comunicação (CITIC), unidade administrativa subordinada à DTI, é responsável por
realizar a prospecção, projeto, implantação e gerência da infraestrutura de tecnologia
da informação e comunicação, a fim de garantir o funcionamento eficiente dessa
infraestrutura no âmbito institucional, além de ser responsável por realizar o suporte
aos usuários e aos equipamentos de informática no âmbito da Reitoria.

Art. 78. Compete à CITIC:
I – propor, implantar, avaliar, gerenciar a disponibilidade e níveis de serviço, garantir
a integridade das soluções e serviços institucionais de infraestrutura de TIC, incluindo
o Data Center da Reitoria;
II – propor, implantar e gerenciar padrões, modelos e metodologias para a interação,
integração e melhoria contínua da prestação de serviços institucionais relacionados à
infraestrutura de TIC;
III – realizar a análise, por meio de avaliação da viabilidade técnica e econômica, e
homologação de soluções de infraestrutura de TIC;
IV – propor metodologia para gestão de ativos, utilização e monitoramento dos
recursos de infraestrutura de TIC institucionais;
V – apoiar as rotinas e procedimentos institucionais, relativos à segurança da
informação e comunicação, em parceria com a USIC;
VI – prestar apoio técnico quanto à manutenção de equipamentos institucionais de
TIC no âmbito da Reitoria; e
VII – avaliar e supervisionar o uso e a alocação dos recursos de TIC, com finalidade
de assegurar a existência de recursos suficientes para o atendimento das
necessidades, atuais e futuras.

Subseção IX
Da Coordenação de Sistemas de Informação

Art. 79. A Coordenação de Sistemas de Informação (CSI), unidade administrativa
subordinada à DTI, é responsável por identificar demandas de sistemas de informação
necessários para atender a área de negócio, passando pelo levantamento de
requisitos, definição da arquitetura, desenvolvimento, customização, testes,
implantação, suporte, treinamento e apoio aos setores responsáveis pelos respectivos
sistemas.

Art. 80. Compete à CSI:
I – coordenar, acompanhar, promover, desenvolver, integrar, aperfeiçoar, manter,
documentar e apoiar a implantação de Sistemas de Informação institucionais;
II – estabelecer e supervisionar a metodologia de desenvolvimento e manutenção de
sistemas de informação;
III – realizar a análise e homologação de sistemas de informação no âmbito
institucional; e
IV – apoiar as rotinas e procedimentos institucionais, relativos à segurança da
informação, em parceria com a USIC.

Subseção X
Da Unidade de Segurança da Informação e Comunicação

Art. 81. A Unidade de Segurança da Informação e Comunicação (USIC), unidade
administrativa subordinada à DTI, é responsável por analisar os riscos institucionais
relacionados à segurança da informação e tomar medidas para proteger essa
informação garantindo a confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados.

Art. 82. Compete à USIC:
I – assessorar e fomentar a implantação de políticas, processos e normas com objetivo
de fortalecer a governança da segurança da informação institucional, em
conformidade com a Política de Segurança da Informação do IF Goiano e às normas
publicadas pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República
(GSI/PR);
II – zelar e responsabilizar-se pela segurança, consistência, integridade dos dados e
propriedade intelectual;
III – criar rotinas e procedimentos institucionais relativos à segurança da informação,
em parceria com o CITIC e CSI, para avaliar riscos e propor soluções;
IV – definir, monitorar e reportar as métricas de segurança da informação;
V – propor e supervisionar o metodologia para gestão e tratamento de incidentes de
segurança da informação; e

VI – executar ações de conscientização dos usuários de TIC relativos à segurança da
informação.

Subseção XI
Da Diretoria de Gestão de Pessoas

Art. 83. A Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) é responsável pelas atividades
relacionadas ao planejamento, à supervisão, à execução e à avaliação da política de
gestão de pessoas do Instituto Federal Goiano. A DGP compreende os setores:
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, Coordenação de Cadastro, Lotação e
Pagamento, Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas e Núcleo de Atenção à
Saúde do Servidor:

Art. 84. Compete à DGP:
I – elaborar e supervisionar a execução da Política de Gestão de Pessoas do Instituto
Federal Goiano;
II – elaborar o planejamento anual das ações de gestão de pessoas, bem como
supervisionar sua execução e divulgar relatório;
III – apoiar, delegar competências e supervisionar as atividades de gestão de pessoas
nas unidades do Instituto Federal Goiano;
IV – analisar, orientar e supervisionar a aplicabilidade da legislação de pessoal quanto
à provimento, vacância, movimentação, direitos e vantagens dos servidores;
V – supervisionar e homologar a folha de pagamento de pessoal;
VI – acompanhar a realização de concursos públicos e processos seletivos;
VII – avaliar, propor e supervisionar estratégias institucionais de avaliação de
desempenho, desenvolvimento, saúde e qualidade de via dos servidores.
VIII – coordenar estudos e apresentar propostas para aperfeiçoar os procedimentos
internos de gestão de pessoas;
IX – analisar e atender as demandas de órgãos de controle interno e externo
referentes à gestão de pessoas; e
X – acompanhar e supervisionar a execução dos recursos alocados no orçamento de
pessoal.

Subseção XII
Da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Art. 85. Compete à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGGP):
I – coordenar atividades de obtenção e atualização de informações referentes à vida
funcional e desenvolvimento dos servidores;
II – analisar e verificar a legalidade de admissão de servidores efetivos, bem como
controlar os códigos de vagas, classificação de cargos e respectivas atribuições;
III – analisar e verificar a legalidade de contratações de profissionais temporários, bem
como controlar os limites legais e orçamentários para suas efetivações;
IV – coordenar atividades de cadastro, acertos, relatórios e guias de recolhimento
referentes à folha de pagamento;
V – analisar e verificar a legalidade de vacâncias, pensões, averbações e abonos
permanência;
VI – acompanhar as criação, liberação e extinção de cargos em comissão e funções
gratificadas;
VII – propor e auxiliar na execução de projetos de desenvolvimento, saúde e qualidade
de vida dos servidores;
VIII – acompanhar a frequência de servidores;
IX – acompanhar os processos de reposição ao erário; e
X – apoiar a elaboração de planejamento e relatórios, bem como o atendimento às
demandas de órgãos de controle internos e externos.

Subseção XIII
Da Coordenação de Cadastro, Lotação e Pagamento

Art. 86. Compete à Coordenação de Cadastro, Lotação e Pagamento (CCLP):
I – executar atividades para fins de percepção, cancelamento e descontos
correspondentes aos adicionais, às gratificações; às indenizações e aos benefícios;
II – executar atividades de cadastro e alterações de férias;
III – executar atividades de cadastro de licenças não relacionadas a capacitação;

IV – executar atividades de nomeação e exoneração cargos comissionados e funções
gratificadas, bem como manter atualizado o controle de servidores ocupantes destes
cargos e funções;
V – efetivar procedimentos sistêmicos de cadastro de admissão e vacância de
servidores efetivos, bem como suas alterações;
VI – efetivar procedimentos sistêmicos de cadastro de contratação, prorrogação e
extinção do contrato e profissionais temporários, bem como suas alterações;
VII – executar atividades de movimentação de servidores;
VIII – emitir portarias e ordens de serviços, conforme solicitação, bem como efetuar
as publicações em boletim de serviço e no Diário Oficial da União;
IX – efetivar procedimentos sistêmicos de averbação de tempo de serviço de
servidores; e
X – efetivar procedimentos sistêmicos de cadastro de abono de permanência de
servidores.

Subseção XIV
Da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas

Art. 87. Compete à Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas (CDP):
I – executar atividades de acompanhamento e de avaliação de estágio probatório dos
servidores;
II – executar atividades de avaliação de desempenho e de progressão de carreira dos
servidores, juntamente com a CIS e CPPD;
III – elaborar e promover programas de acolhimento, integração e desenvolvimento
dos servidores;
IV – executar atividades de concessão de gratificações e incentivos relativos à
educação formal dos servidores;
V – elaborar e acompanhar a execução, juntamente com o Comitê de Capacitação e
Desenvolvimento de Pessoas, do Plano de Desenvolvimento de Pessoas do IF
Goiano;
VI – elaborar e acompanhar a execução das estratégias institucionais direcionadas ao
desenvolvimento de pessoas;

VII – aprovar e acompanhar a realização de programas de treinamento de curta
duração; e
VIII – promover e acompanhar programas de estágio não obrigatório.

Subseção XV
Do Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor

Art. 88. Compete ao Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor (NASS):
I - propor e desenvolver ações que visem à promoção de saúde e a melhoria de
qualidade de vida dos servidores;
II - elaborar o perfil epidemiológico da saúde dos servidores, a partir de fontes de
informações existentes com o objetivo de subsidiar as ações de atenção à saúde do
servidor;
III - assessorar as Comissões Internas de Saúde do Servidor Público (CISSPs) das
unidades do IF Goiano;
IV - propor e desenvolver ações e programas de orientação, acompanhamento e
preparação à aposentadoria;
V - planejar, coordenar e executar junto ao Subsistema Integrado de Atenção à Saúde
(SIASS) os exames médicos periódicos;
VI - gerenciar as informações enviadas pelo SIASS com relação às licenças e
afastamentos dos servidores;
VII - propor ações voltadas ao bem-estar físico, mental e social dos servidores;
VIII - promover ações de interação cultural, esportivas e de lazer; e
IX - acompanhar a frequência dos servidores com objetivo de identificar afastamentos
de servidores.
Seção IX
Da Pró-Reitoria de Ensino

Art. 89. A Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) é o órgão executivo que planeja, coordena,
fomenta e acompanha as atividades e políticas de ensino de forma articulada à
pesquisa e à extensão. A PROEN é composta pela estrutura descrita a seguir:

Diretoria de Ensino e Diretoria do Centro de Referência em Ensino e Formação em
Rede.

Art. 90. Compete à PROEN:
I - atuar no planejamento estratégico e operacional do IF Goiano, com vistas à
definição das prioridades na área de ensino dos campi;
II - estabelecer e supervisionar a implementação das políticas e diretrizes voltadas ao
desenvolvimento da oferta de educação continuada e do ensino nos níveis médio,
técnico, de graduação e de pós-graduação em conjunto com a Pró Reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação;
III - orientar a elaboração e revisão de projetos pedagógicos que respeitem as
especificidades regionais e, ao mesmo tempo, garantam a identidade curricular e a
ação político-pedagógica própria do IF Goiano;
IV - promover e incentivar a avaliação e melhoria contínua do Projeto Pedagógico
Institucional (PPI);
V - incentivar e acompanhar as atividades que visem à capacitação do corpo docente
e técnico administrativo em educação;
VI - supervisionar os trabalhos dos processos seletivos para ingresso de alunos na
Instituição;
VII - expedir orientações e instruções, no âmbito de suas atribuições, esclarecendo
pontos pertinentes constantes na legislação e em outros documentos normativos
aprovados pelo Conselho Superior, para adequações necessárias à implantação na
realidade institucional do IF Goiano;
VIII - representar o IF Goiano nos foros específicos da área, quando se fizer
necessário; e
IX - solicitar relatório anual das atividades desenvolvidas pelos setores que compõem
a PROEN.

Art. 91. A PROEN, e demais unidades subordinadas, contarão com serviço de apoio
administrativo com as seguintes atribuições:
I - prestar apoio administrativo a ações desenvolvidas pela PROEN e unidades
subordinadas;

II - organizar a agenda pública da PROEN, bem como organizar a agenda de reuniões
e eventos de interesse da PROEN e fornecer suporte necessário;
III - coordenar o envio e a recepção da documentação oficial da PROEN;
IV - controlar a triagem e a tramitação de documentos e processos físicos e eletrônicos
de interesse da PROEN;
V - manter em ordem os arquivos internos da PROEN;
VI - cadastrar documentos eletrônicos relativos ao ensino no Sistema Eletrônico de
Informação (SEI/SUAP);
VII - providenciar as diárias e passagens dos servidores e controlar o saldo de
empenho referente ao custeio de diárias da PROEN; e
VIII – atuar como secretário ad hoc na Câmara Consultiva de Ensino (CACEN), do
Conselho Superior.

Subseção I
Da Diretoria de Ensino

Art. 92. A Diretoria de Ensino (DIREN) é o órgão responsável por assessorar e apoiar
nas questões relativas aos processos pedagógicos e administrativos, integrada com
as demais setores e coordenações da Pró-Reitoria de Ensino, sendo composta por:
Núcleo de Bibliotecas; Núcleo Pedagógico; Coordenação de Ensino de Graduação;
Coordenação de Ensino Técnico e Coordenação de Controle e Registros Acadêmicos.

Art. 93. Compete à DIREN:
I - interagir com os setores e coordenações da PROEN, com vistas ao
desenvolvimento eficiente das atividades de ensino;
II – articular, com as equipes pedagógicas dos campi, a implementação das políticas
educacionais definidas para o IF Goiano quanto ao planejamento, acompanhamento,
execução e avaliação das ações pedagógicas;
III - estimular a implantação de políticas públicas de ações afirmativas, notadamente
de educação inclusiva e educação no campo;

IV - colaborar com os demais setores e coordenações da PROEN na atualização e
acompanhamento dos Projetos Pedagógicos dos Cursos do IF Goiano, em conjunto
com as equipes acadêmicas dos campi;
V - atualizar e catalogar as publicações de instrumentos legais e normativos relativos
aos diversos níveis e modalidades de ensino ofertados pelo IF Goiano;
VI - identificar as necessidades de formação continuada dos profissionais da
educação, promovendo e incentivando a capacitação dos docentes e técnicos
administrativos em educação;
VII - colaborar com os setores e coordenações da PROEN na definição das ações
acadêmicas que visem à permanência e êxito dos estudantes, em articulação com as
equipes dos campi;
VIII - colaborar com fóruns diversos e eventos para discussão de questões referentes
à educação, ao ensino, à legislação educacional, a currículos, a assuntos estudantis
e a políticas e programas definidos pelo MEC; e
IX – cooperar com os Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades
Educacionais Específicas (NAPNEs), em conjunto com a Diretoria de Assuntos
Estudantis e com as coordenações pedagógicas dos campi, na gestão dos
procedimentos educativos e na adoção de medidas adequadas visando à
aprendizagem dos alunos com necessidades especiais.

Subseção II
Do Núcleo de Bibliotecas

Art. 94. Compete ao Núcleo de Bibliotecas (NB):
I - orientar as bibliotecas do IF Goiano sobre o cumprimento do Regulamento do
Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi);
II - acompanhar a criação, implantação e constituição das bibliotecas das novas
unidades que farão parte da estrutura do SIBi;
III - promover reuniões sistemáticas com a equipe de bibliotecários e coordenadores
das bibliotecas dos campi;
IV - propor, acompanhar e avaliar projetos e políticas de desenvolvimento para as
bibliotecas, apresentando demandas operacionais, administrativas e financeiras, bem

como seguir as orientações da PROEN e do MEC quanto à atuação das bibliotecas
do IF Goiano;
V - verificar os recursos existentes e acompanhar a sua aplicação na aquisição,
manutenção, preservação e divulgação do acervo necessário para as atividades dos
campi quanto aos sistemas gerenciados pelo Núcleo;
VI - promover, apoiar e assistir estudos que visem à uniformização de procedimentos,
manuais de serviços e normativas a serem adotados pelas bibliotecas, a partir do
Regulamento do SIBi, respeitando-se e inserindo-se, onde couber, as especificidades
de cada campus;
VII - sugerir e apoiar ações culturais a serem organizadas e executadas pelas
bibliotecas do IF Goiano;
VIII - proporcionar o compartilhamento de experiências entre as equipes das
bibliotecas do IF Goiano, apresentando à Pró-Reitoria de Ensino no relatório anual
das atividades desenvolvidas pelo SIBi;
IX - promover e apoiar eventos que visem ao aperfeiçoamento e à qualificação do
quadro de pessoal das bibliotecas; e
X - desenvolver projetos em colaboração com as pró-reitorias, representando o SIBi
na Administração Superior do IF Goiano, nas bibliotecas setoriais, nos órgãos de
controle e em outras instituições.

Subseção III
Do Núcleo Pedagógico

Art. 95. Compete ao Núcleo Pedagógico (NP):
I - assessorar a Diretoria de Ensino e demais setores e coordenações no planejamento
e acompanhamento das atividades pedagógicas, de forma integrada com os campi,
visando à implementação das políticas educacionais institucionais;
II - apoiar nos projetos e programas de formação continuada que visem à capacitação
de professores e técnico-administrativos em educação;
III - auxiliar a Coordenação de Ensino de Graduação e Coordenação de Ensino
Técnico no planejamento e acompanhamento de programas e projetos pedagógicos
institucionais;

IV - orientar e assessorar as equipes pedagógicas dos campi no que se refere à
elaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, assim como as revisões e
correções necessárias mediante emissão de pareceres;
V - acompanhar as visitas in loco das Comissões de verificação para abertura de
cursos técnicos e superiores, conforme estabelecido nas Normas para Abertura de
Cursos Técnicos e Superiores do IF Goiano;
VI - assessorar, propor e desenvolver orientações e estratégias sobre as atividades
didático-pedagógicas juntamente com os campi;
VII - auxiliar na organização e realização de eventos e fóruns institucionais, que
promovam a formação pedagógica de servidores;
VIII - prestar assessoria pedagógica no desenvolvimento, implementação e
consolidação do Ensino Integrado nos cursos técnicos.
IX - propor, manter e subsidiar as ações de programas e projetos especiais
relacionados à mobilidade acadêmica nacional e internacional; e
X – propor, manter e subsidiar ações que visem ao fortalecimento e ampliação de
intercâmbios institucionais entre o IF Goiano e instituições nacionais e internacionais,
em conjunto com a Pró-Reitoria de Extensão e o setor de Assuntos Internacionais.

Subseção IV
Da Coordenação de Ensino de Graduação

Art. 96. A Coordenação de Ensino de Graduação (CEG), subordinada à Diretoria de
Ensino, é responsável pelo planejamento e coordenação de atividades vinculadas aos
currículos, aos programas e projetos institucionais relacionados aos Cursos de
Graduação do IF Goiano.

Art. 97. Compete à CEG:
I - assessorar a PROEN e os campi na elaboração e execução das diretrizes,
regulamentos e normas de ensino, no âmbito dos cursos de graduação;
II - acompanhar o desenvolvimento de programas e projetos, no âmbito dos cursos de
graduação, acordados com órgãos governamentais;

III - analisar e emitir parecer nas matérias relativas ao ensino de graduação, bem como
acompanhar o trâmite de processos internos e prestar apoio técnico relacionado às
demandas diversas dos cursos de graduação, bem como referentes à acordos e
convênios interinstitucionais;
IV - fomentar o processo de avaliação dos currículos dos cursos de graduação e a
reflexão sobre a avaliação dos processos de ensino-aprendizagem concernentes aos
componentes curriculares dos cursos de graduação;
V - orientar os campi e promover ações de formação de Coordenadores de curso
quanto a legislação vigente e os instrumentos de supervisão e regulação dos cursos
de graduação do IF Goiano;
VI - assessorar a Câmara Consultiva de Ensino do Conselho Superior (CACEN) na
apreciação das matérias relativas ao ensino de graduação;
VII - manterem atualizados os guias acadêmicos, catálogo de cursos de graduação,
dentre outros;
VIII - acompanhar e assessorar os trabalhos relativos aos Processos Seletivos para
os cursos de graduação;
IX - propor critérios para a implementação de políticas e estratégias para a
organização, regulação e supervisão da educação superior e apoiar estudos sobre
metodologias, instrumentos e indicadores para avaliação dos cursos de graduação do
IF Goiano; e
X – apoiar o processo de reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos
de graduação pelo órgão competente, em consonância com as orientações e
diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES).

Subseção V
Da Coordenação de Ensino Técnico

Art. 98. A Coordenação de Ensino Técnico (CET), subordinada à Diretoria de Ensino,
é responsável pelo planejamento e coordenação de atividades vinculadas aos
currículos, programas e projetos institucionais relacionados aos Cursos Técnicos de
Nível Médio do IF Goiano.

Art. 99. Compete à CET:
I - assessorar e apoiar a PROEN e os campi na elaboração e execução de
regulamentos e normas de ensino, assim como no cumprimento da legislação
educacional no âmbito dos Cursos Técnicos de Nível Médio;
II - acompanhar e prestar apoio pedagógico e técnico aos campi, núcleos e polos nos
processos de criação, reestruturação, extinção, e avaliação dos cursos técnicos;
III - assessorar o Núcleo de Pesquisa Institucional nos processos de avaliação
institucional e dos Cursos Técnicos de Nível Médio em conformidade com as
disposições do MEC;
IV - acompanhar o desenvolvimento de programas e projetos, no âmbito dos cursos
de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, pactuados com órgãos
governamentais;
V - acompanhar as atividades e propor ações com vistas ao desenvolvimento dos
cursos e programas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Instituição;
VI - orientar e acompanhar os campi na implementação de temas transversais e
Práticas Profissionais Integradas (PPI), relacionados à matriz curricular dos Cursos
Técnicos de Nível Médio, dispostos na legislação vigente;
VII - coordenar e prestar assessoria pedagógica no desenvolvimento, implementação
e consolidação do Ensino Médio Integrado nos campi, propondo estratégias e ações
de articulação da Educação Básica com a Educação Profissional e Tecnológica;
VIII - acompanhar o trâmite de processos internos relacionados aos Cursos Técnicos
de Nível Médio, bem como assessorar a Câmara Consultiva de Ensino do Conselho
Superior (CACEN) na apreciação das matérias relativas aos cursos técnicos;
IX - analisar e emitir parecer sobre as matérias relativas aos cursos técnico, bem como
referentes a acordos e convênios interinstitucionais; e
X – Assessorar a PROEN na análise dos indicadores acadêmicos relacionados aos
cursos técnicos.

Subseção VI
Da Coordenação de Controle e Registros Acadêmicos

Art. 100. A Coordenação de Controle e Registros Acadêmicos (CCRA), subordinada
à Diretoria de Ensino, é responsável pelo planejamento, orientação e coordenação
das atividades de registros acadêmicos, de gestão do sistema acadêmico institucional
e do Núcleo de Pesquisa Institucional.

Art. 101. Compete à CCRA:
I - orientar os campi as atividades de registro, manutenção e expedição de
documentos relacionados à vida acadêmica dos estudantes do IF Goiano, como
diplomas, certificados de conclusão de cursos, históricos escolares, guias de
transferência e outros documentos institucionais de registro de controle acadêmico;
II - registrar diplomas de graduação dos estudantes do IF Goiano, bem como diplomas
revalidados/reconhecidos, conforme a legislação vigente;
III - controlar o registro de diplomas dos cursos de Educação Profissional Técnica de
Nível Médio expedidos pelo IF Goiano, bem como acompanhar e orientar os
processos de certificação de ensino médio aos estudantes que realizaram exames
nacionais de certificação e selecionaram o IF Goiano como instituição certificadora;
IV - atestar autenticidade dos diplomas e certificados expedidos pelos campi;
V - Fornecer as informações contidas nos sistemas acadêmicos quando solicitado
pela gestão;
VI - emitir e auxiliar na emissão de relatórios, bem como gerenciar o perfil de acesso
aos usuários no sistema acadêmico;
VII - supervisionar e alimentar o sistema acadêmico, efetuando o cadastro de
componentes curriculares, matrizes e estruturas curriculares dos cursos técnicos de
nível médio e de graduação do IF Goiano, além de providenciar a inserção de
informações relativas às secretarias;
VIII - coordenar e efetivar a atualização dos documentos de rotinas acadêmicas e
fluxos de procedimentos acadêmicos;
IX - orientar os campi na aplicação das regulamentações de registros acadêmicos do
IF Goiano; e

X - propor, promover e participar de eventos de formação para as equipes de controle
e registros acadêmicos, de pesquisa institucional e do sistema de gestão acadêmico.

Subseção VII
Do Núcleo de Pesquisa Institucional

Art. 102. Compete ao Núcleo de Pesquisa Institucional (NPI):
I - realizar abertura, orientar e acompanhar os processos de credenciamento e
recredenciamento

institucional,

bem

como

os

processos

de

autorização,

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de graduação;
II - Solicitar e supervisionar a atualização dos dados cadastrais de cursos,
coordenadores, docentes e auxiliares da Instituição junto ao sistema E-Mec;
III - atualizar as informações e os dados cadastrais dos membros da Comissão Própria
de Avaliação (CPA) junto ao MEC;
IV - coordenar, orientar e realizar a operação dos sistemas de informação do MEC,
objetivando a verificação, validação e consolidação da base de dados, bem como a
sua devida interligação, comprometendo-se com os prazos, qualidade e regularidade
na alimentação dos dados institucionais;
V - disponibilizar os dados necessários para a elaboração do relatório de gestão e dos
indicadores de gestão, bem como analisar os dados coletados, de forma a subsidiar
a gestão da Instituição com informações estratégicas para a elaboração e execução
do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IF Goiano;
VI - responder e orientar os campi em relação ao fornecimento de dados para o Censo
Escolar e o Censo da Educação Superior, conforme calendário definido pelo INEP;
VII - orientar os campi em relação à realização do ENADE, bem como acompanhar
integralmente os procedimentos, desde o cadastro até a realização do exame, de
acordo com as atribuições definidas pelo INEP;
VIII - informar a coordenação de ensino de graduação sobre as visitas das comissões
de avaliação de cursos, agendadas pelo INEP, bem como acompanhar a realização
de tais reuniões nos campi;

IX - acompanhar a criação e atualização dos instrumentos normativos e legais
relativos aos processos de regulação e supervisão da educacional nacional; e
X - analisar e propor melhorias dos procedimentos e rotinas inerentes ao setor.

Subseção VIII
Da Diretoria do Centro de Referência em Ensino e Formação em Rede

Art. 103. A Diretoria do Centro de Referência em Ensino e Formação em Rede
(DCREF) tem a finalidade de desenvolver e implementar políticas de ensino e
aprendizagem em rede no âmbito das atividades de ensino, pesquisa e extensão que
estejam relacionadas com as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
(TDICs). É responsável por desenvolver ações voltadas à educação profissional e
tecnológica com o objetivo de ampliar os diálogos necessários à educação com vistas
à produção, apropriação e inovação do conhecimento, visando a contribuir com a
qualidade dos processos educacionais quanto à formação continuada dos
profissionais da educação, à educação a distância e à produção de tecnologias digitais
educacionais. A DCREF é composta pela seguinte estrutura: Núcleo de Seleção,
Núcleo de Línguas, Núcleo de Produção Audiovisual Educacional e CoordenaçãoGeral de Educação à Distância.

Art. 104. Compete à DCREF:
I - elaborar estratégias de uso das TDICs (Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação) como instrumento do processo de ensino aprendizagem e de
facilitação do desenvolvimento dos saberes;
II - promover a integração sistêmica com os campi, para a consolidação das políticas
institucionais de apoio à EaD e de formação inicial e continuada de professores e
técnico administrativos da educação;
III - fomentar e coordenar, em conjunto com a Coordenação-Geral de EaD, a oferta
de cursos a distância, em diferentes níveis e modalidades em consonância com os
arranjos produtivos regionais, bem como relacionados à formação de professores e
técnico administrativos da educação;

IV - consolidar a DCREF como uma unidade de ensino do IF Goiano na oferta de
cursos em diferentes níveis e modalidades em consonância com os arranjos
produtivos regionais, bem como relacionados à formação de professores e técnico
administrativos da educação;
V - promover a cultura do uso da educação a distância como modalidade e da
utilização das TDICs no processo educativo;
VI - promover a cultura de ação colaborativa em rede no âmbito das atividades
relacionadas às TDICs nos processos de ensino, pesquisa e extensão;
VII - prospectar programas de fomento externo para a realização de ofertas com vistas
à institucionalização da EaD no âmbito do IF Goiano;
VIII - apoiar os campi na análise de oportunidades e adesão à projetos e programas
com fomento externo público e privado voltados à Educação a Distância, bem como
buscar, juntamente com a Unidade de Assuntos Internacionais, quando for o caso, a
cooperação de instituições locais e estrangeiras com o objetivo de desenvolver a
educação a distância;
IX - organizar e acompanhar a aplicação das tecnologias digitais nos programas de
formação desenvolvidos pelo IF Goiano e de seus parceiros; e
X - propor a política institucional de execução da carga horária a distância nos cursos
presenciais do IF Goiano.

Art. 105. A DCREF contará com serviço de apoio administrativo, com as seguintes
competências:
I - assessorar e supervisionar os projetos de fomento vinculados à modalidade a
distância e a execução de processos seletivos e concursos públicos;
II - auxiliar no levantamento e seleção das demandas relativas aos materiais de
divulgação de cursos e processos seletivos, bem como encaminhamento aos
demandantes;
III - elaborar documentos complementares aos processos seletivos e concursos
públicos;
IV - tratar das questões administrativas relacionadas ao pagamento de bolsistas,
descentralização

de

recursos,

administração

de

Termos

de

Execução

Descentralizada (TEDs) e encargos de cursos e concursos junto à PROAD;

V - organizar os trâmites de disponibilização e empréstimo de materiais aos campi e
polos de EaD do IF Goiano referentes às ofertas de EaD;
VI - suporte ao processo de certificação nos cursos ofertados pela DCREF;
VII - operar o sistema de seleção do IF Goiano, gerenciado pela DTI, quanto aos
aspectos administrativos relacionados aos processos seletivos e concursos públicos,
bem como organizar planilhas de matrículas a serem encaminhadas aos campi e gerar
relatórios de dados de inscrição, seleção e matrículas dos candidatos.

Subseção IX
Do Núcleo de Seleção

Art. 106. O Núcleo de Seleção (NS), subordinado à Diretoria do Centro de Referência
em Ensino e Formação em Rede, é responsável pelo planejamento, coordenação e
realização dos processos seletivos para o ingresso dos estudantes nos cursos de
todos os níveis e modalidades de ensino, bem como concursos públicos para seleção
de servidores do quadro efetivo do IF Goiano.

Art. 107. Compete ao NS:
I - organizar, sob demanda, os calendários dos processos seletivos e concursos da
Instituição;
II - encaminhar aos setores e unidades demandantes dos processos seletivos e
concursos públicos, o planejamento financeiro e orçamentário para avaliação;
III - elaborar minutas de editais para processos seletivos de estudantes e concursos
públicos, bem como submetê-las à análise da Procuradoria Federal e posterior
publicação;
IV - propor e elaborar, em articulação com a Diretoria de Tecnologia da Informação e
a Assessoria de Comunicação, as ações para divulgação de informações nos
sistemas, site e mídias sociais;
V - realizar treinamentos e preparação dos atores envolvidos com as diversas etapas
de inscrição e seleção nos processos seletivos e concursos públicos;

VI - elaborar e acompanhar a execução dos procedimentos referentes à realização
dos processos seletivos e concursos públicos, em articulação direta com os membros
das Comissões de Processo Seletivo e/ou de concursos públicos;
VII - propor e elaborar, em articulação com a Assessoria de Comunicação Social, as
ações de divulgação dos processos seletivos e concursos públicos;
VIII - assessorar e acompanhar os processos de seleção de estagiários e bolsistas no
âmbito de projetos e programas desenvolvidos na reitoria;
IX - acompanhar e responder os questionamentos e solicitações de informações dos
candidatos, bem como os recursos interpostos; e
X - orientar nas questões relativas aos processos seletivos e concursos públicos, bem
como realizar treinamentos e preparação dos atores envolvidos com as diversas
etapas de cada processo seletivo e concurso público.

Subseção X
Do Núcleo de Línguas

Art. 108. Compete ao Núcleo de Línguas (NL), subordinado à Diretoria do Centro de
Referência em Ensino e Formação em Rede:
I - criar projetos ligados ao campo da linguagem, visando à sua consolidação para a
promoção e a valorização do ensino, da extensão e da pesquisa;
II - congregar os grupos existentes nos campi que trabalham com assuntos
relacionados ao campo da linguagem;
III - gerenciar a aplicação dos testes de proficiência linguística;
IV - estimular o intercâmbio de recursos humanos e didáticos com outras instituições,
em parceria com o setor de Assessoria Internacional, no que diz respeito à formação
linguística dos agentes;
V - promover e estimular o contato da comunidade acadêmica com diversos idiomas,
com foco na expansão cultural dos servidores e estudantes; e
VI - promover o ensino de línguas estrangeiras para servidores e estudantes com
vistas ao atendimento de demandas de intercâmbio e programas de mobilidade
internacional.

Subseção XI
Do Núcleo de Produção Audiovisual Educacional

Art. 109. Compete ao Núcleo de Produção Audiovisual Educacional (NPAE),
subordinado à Diretoria do Centro de Referência em Ensino e Formação em Rede:
I - coordenar e organizar as ações audiovisuais desenvolvidas nos estúdios de
gravação e edição do IF Goiano;
II - produzir conteúdo audiovisual educacional para ser utilizado na Educação a
Distância e outras mídias educacionais no âmbito do IF Goiano;
III - colaborar com a Assessoria de Comunicação na produção de conteúdo
audiovisual de divulgação de cursos e outras iniciativas do IF Goiano; e
IV – assessorar os campi quanto à produção de conteúdo audiovisual voltado à
Educação a Distância.

Subseção XII
Da Coordenação-Geral de Educação a Distância

Art. 110. A Coordenação-Geral de Educação a Distância (CGEAD), subordinada à
Diretoria do Centro de Referência em Ensino e Formação em Rede, tem como objetivo
criar, acompanhar e avaliar políticas, programas e projetos institucionais para a
modalidade de ensino em cursos presenciais com carga horária em EaD, apoiado por
tecnologias digitais, garantindo as condições didático-pedagógicas, tecnológicas e
administrativas adequadas. A CGEAD é composta pelo Núcleo Pedagógico de
Educação a Distância.

Art. 111. Compete à CGEAD:
I - dialogar com as áreas técnicas do IF Goiano sobre a estrutura pedagógica e
tecnológica do Ambiente Virtual de Aprendizagem;
II - fomentar a interação e articulação interinstitucionais para a execução de projetos
de EaD;

III - assessorar a Reitoria e as Pró-Reitorias em assuntos relacionados a educação a
distância em todos os níveis e modalidades;
IV - propor melhorias contínuas nos requisitos funcionais relacionados ao AVA
Moodle;
V - configurar rotinas de backups e restauração de todos os cursos e disciplinas
ofertados em nível institucional pelo IF Goiano;
VI - executar a integração entre o AVA Moodle e os diversos sistemas adotados pelo
IF Goiano, com o sistema administrativo e o sistema acadêmico;
VII - operar o sistema AVA em nível administrativo para realizar as configurações
necessárias para o correto funcionamento, tais como: Login, Nome, e-mail, forma de
autenticação e integração de diários; e
VIII – configurar e implementar cursos e salas virtuais de acordo com o planejamento
proposto pelo Núcleo Pedagógico da Coordenação-Geral de EaD.

Subseção XIII
Do Núcleo Pedagógico de Educação a Distância

Art. 112. O Núcleo Pedagógico de Educação a Distância (NPEAD), subordinado à
Coordenação-Geral de Educação a Distância, é responsável pelo planejamento,
acompanhamento e proposição de políticas institucionais que subsidiem a modalidade
a distância, no que tange os aspectos pedagógicos do processo educativo, tendo
como atribuições:
I - subsidiar a DCREF na definição da política institucional da modalidade a distância,
e da implantação e oferta de carga horária a distância em cursos presenciais (CHEaD)
do IF Goiano;
II - acompanhar a execução e emitir pareceres da modalidade a distância, seja em
cursos EaD ou em cursos presenciais que utilizem CHEaD nos campi do IF Goiano,
no que diz respeito a documentos institucionais e de curso;
III - sistematizar e divulgar modelos e metodologias voltadas à EaD e de CHEaD
realizados no âmbito do IF Goiano e de demais instituições de ensino com
experiências exitosas dessa estrutura curricular e metodológica;

IV - planejar programas e projetos formativos para a utilização de TDICs, na
modalidade presencial e a distância;
V - analisar e propor adequações ao AVA e sistema acadêmico institucionais, em
conjunto com os setores técnicos responsáveis do IF Goiano quanto à parte
pedagógica;
VI - organizar e sistematizar dados de abertura de salas virtuais vinculadas a cursos
presenciais a fim de traçar um perfil institucional da utilização de carga horária a
distância em cursos presenciais;
VII - organizar e sistematizar dados acadêmicos e socioeconômicos dos estudantes
da modalidade a distância, em cursos próprios e com fomento externo, a fim de
elaborar relatórios sobre permanência e êxito;
VIII - criar estratégias de vinculação entre a oferta de carga horária a distância em
cursos presenciais e a política institucional de permanência e êxito;
IX - socializar processos educativos e experiências docentes que utilizem o
planejamento da modalidade a distância; e
X - integrar ações de planejamento, acompanhamento e formação no sentido de
instaurar uma cultura institucional para educação híbrida, de forma que as TDICs
sejam compreendidas como uma ferramenta educativa com vistas à concepção
integral e social do processo de aprendizagem.

Subseção XIV
Da Diretoria de Assuntos Estudantis

Art. 113. A Diretoria de Assuntos Estudantis (DAE) tem a finalidade de planejar,
coordenar, supervisionar e executar os assuntos estudantis, em articulação com as
ações acadêmicas, no decorrer da trajetória discente no IF Goiano. Nessa
perspectiva, a estrutura organizacional mantém a construção permanente de
planejamentos, projetos, programas e execução das atividades articuladas às PróReitorias, assim como parcerias externas, visando zelar pela equidade de direitos da
comunidade estudantil do IF Goiano. Integram a Diretoria de Assuntos Estudantis: o
Núcleo de Ações de Permanência, Núcleo de Atenção à Saúde dos Estudantes e o
Núcleo de Inclusão e Diversidade.

Art. 114. Compete à DAE:
I - planejar, supervisionar, coordenar, controlar e avaliar as políticas relativas aos
assuntos estudantis, articulando as políticas e diretrizes locais com as nacionais;
II - propor e assegurar a implementação da política de assistência ao estudante do IF
Goiano;
III - propor ações de apoio político, social, cultural e desportivo aos estudantes, em
articulação com as políticas acadêmicas;
IV - propor políticas de inclusão e diversidade, bem como alternativas de atendimento
aos estudantes público alvo da educação especial e/ou com necessidades
educacionais específicas;
V - definir as metas anuais para a Diretoria, de acordo com o estabelecido no Plano
de Desenvolvimento Institucional do IF Goiano;
VI - apoiar em conjunto com os campi, projetos de arte, cultura e esporte que
proporcionem a integração do corpo discente do IF Goiano;
VII - apoiar a participação do estudante em eventos técnico-científicos;
VIII - promover, em conjunto com a PROEN, PROEX, PROPPI e a Unidade de
Assuntos Internacionais, a participação de estudantes em programas de intercâmbio
nacional e internacional;
IX - apoiar as representações estudantis na realização de atividades e na produção
de eventos políticos, culturais e esportivos;
X - definir, em conjunto com os campi, os instrumentos de caracterização
socioeconômica e educacional do estudante;
XI - convocar e presidir as reuniões dos coordenadores de Assuntos Estudantis ou
equivalentes nos campi; e
XII - solicitar relatório anual das atividades desenvolvidas pelos setores que compõem
a DAE.

Subseção XV
Do Núcleo de Ações de Permanência

Art. 115. O Núcleo de Ações de Permanência (NAP), subordinado à Diretoria de
Assuntos Estudantis, desenvolve e acompanha programas e ações que garanta uma
abordagem integral de assistência para a formação individual e global do estudante.

Art. 116. Compete ao NAP:
I - criar mecanismos de acesso e aproveitamento pleno da formação técnica e
acadêmica aos estudantes que se apresentem em vulnerabilidade socioeconômica,
bem como elaborar programas específicos para as demandas e os perfis sócioacadêmicos existentes;
II – coordenar a gestão da política de assistência ao estudante do IF Goiano
fomentando a permanência na perspectiva da inclusão social, contribuindo para a
melhoria do desempenho acadêmico, conforme estabelecido no Regulamento da
Política de Assuntos Estudantis, o qual está referenciado no Programa Nacional de
Assistência Estudantil (PNAES);
III – criar ações que busquem o acesso e o melhor aproveitamento do ambiente
institucional e da formação técnica e acadêmica;
IV – contribuir para a melhoria do desempenho técnico e acadêmico e redução dos
índices de evasão;
V – elaborar políticas e ações afirmativas para a consolidação de um Instituto
socialmente referenciado;
VI – acompanhar o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes, através de
estudos e pesquisas, a fim de subsidiar avaliações e propostas de revisão das
diversas políticas da Instituição;
VII – elaborar programas voltados primordialmente aos estudantes em condições de
vulnerabilidade socioeconômica;
VIII – promover fóruns, eventos e debates na comunidade discente sobre o tema
permanência e acesso ao ensino público;
IX – apoiar ações desportivas, culturais e de lazer, como formas de permanência e
êxito do discente; e

X – elaborar relatório anual das atividades desenvolvidas.

Subseção XVI
Do Núcleo de Atenção à Saúde dos Estudantes

Art. 117. O Núcleo de Atenção à Saúde dos Estudantes (NASE), subordinado à
Diretoria de Assuntos Estudantis, tem a finalidade de planejar, propor e viabilizar
políticas e programas relacionadas à atenção geral da saúde do estudante,
promovendo ações em saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem
assistência e atendimento à saúde, à prevenção de agravos e promoção da saúde
visando o bem-estar e a qualidade de vida do estudante, contribuindo para sua
permanência e êxito.

Art. 118. Compete ao NASE:
I - elaborar e acompanhar a política de promoção e atenção à saúde do estudante,
integrando os níveis de atenção à saúde, representados pela promoção (primária),
proteção (secundária) e recuperação (terciária), sempre priorizando o caráter
preventivo e em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS;
II - propiciar e facilitar o acesso a atendimento integral em saúde nos campi;
III - desenvolver programas e ações para promoção da saúde mental, sexual,
prevenção ao uso de álcool e outras drogas e ações para imunização dos estudantes
nos campi;
IV - propiciar e desenvolver ações junto com assistência multiprofissional nos campi;
V - planejar e propor ações de acompanhamento e avaliação do perfil epidemiológico
dos estudantes;
VI - propor programas e projetos a partir da avaliação dos dados epidemiológicos;
VII - promover eventos, fóruns e debates com os estudantes sobre temas relacionados
à saúde, como por exemplo: atenção à saúde mental; alimentação e nutrição; prática
de atividade física; prevenção à DST/AIDS; métodos contraceptivos; violência
doméstica entre outros;
VIII - coordenar e orientar sobre a execução correta do Programa de Alimentação
Escolar (PNAE) no IF Goiano;

IX - propor ações para apoio dos estudantes em situações extremas, tais como
pandemias, catástrofes e eventos adversos que saem da normalidade; e
X - propor ações e projetos de acolhimento do estudante no acesso para garantir
permanência e êxito.

Subseção XVII
Do Núcleo de Inclusão e Diversidade

Art. 119. Ao Núcleo de Inclusão e Diversidade (NID) caberá propor, fortalecer e
concretizar políticas de promoção de igualdade e de defesa dos direitos humanos, por
meio do desenvolvimento de ações afirmativas e inclusivas e ao atendimento do
público-alvo da Educação Especial e/ou com necessidades educacionais específicas
e diversidade.

Art. 120. Compete ao NID:
I - orientar, apoiar e implementar políticas e ações que assegurem a acessibilidade do
público alvo da educação Especial e/ou com necessidades educacionais específicas
e diversidade;
II - orientar e apoiar a implementação e ou aquisição de recursos de acessibilidade
pedagógica estudantes, garantindo a sua inclusão, permanência e conclusão ao
público alvo da Educação Especial e/ou com necessidades educacionais específicas,
no âmbito do IF Goiano;
III - promover a articulação dos núcleos NAPNE, NEABI e NEPEDS nos campi;
IV - propor políticas, programas e projetos que promovam a inclusão educacional e a
equidade em uma perspectiva de gênero, etnia e classe social;
V - apoiar o público-alvo da educação Especial e/ou com necessidades educacionais
específicas para a aquisição de habilidades profissionais e ocupacionais, respeitando
suas condições e preservando seus direitos de cidadão;
VI - orientar os processos de flexibilização, adaptação curricular e certificação do
público-alvo da educação Especial e/ou com necessidades educacionais específicas;

VII - articular e/ou assessorar o desenvolvimento de ações propositivas e afirmativas
para implementação de políticas de acesso e permanência do público alvo da
Educação Especial e/ou com necessidades educacionais específicas e diversidade,
no âmbito do IF Goiano;
VIII - desenvolver atividades, programas e projetos dentro da temática da Educação
inclusiva, das Relações de Gênero, Orientação Sexual e Educação das Relações
Étnico-Raciais;
IX - registrar, monitorar, pesquisar e propor ações institucionais referentes às ações
afirmativas, educação inclusiva, relações de gênero e orientação sexual, inclusão
educacional, garantindo a permanência e êxito;
X - promover eventos, fóruns e debates na comunidade discente sobre o tema
inclusão social e diversidade (negros/as, indígenas, quilombolas, comunidades
tradicionais, povos do campo, mulheres, Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis,
Transexuais e Transgêneros LGBTIs, migrantes, refugiados(as), solicitantes de
refúgio ou portadores/as de acolhida humanitária, apátridas e outros grupos histórica
e socialmente subalternizados, no âmbito acadêmico, pedagógico e institucional da
comunidade do IF Goiano); e
XI - sugerir e fomentar a aquisição de tecnologia assistiva e comunicação alternativa
e propor políticas de capacitação aos servidores do IF Goiano para atendimento ao
público alvo da educação especial e/ou com necessidades educacionais específicas
e diversidade.

Seção X
Da Pró-Reitoria de Extensão

Art. 121. A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) é o órgão executivo que planeja,
coordena, fomenta, acompanha e avalia políticas e ações de extensão de forma
articulada ao ensino, à pesquisa e inovação. A PROEX é formada pela Direção de
Extensão.

Art. 122. Compete à PROEX:

I - promover o desenvolvimento de ações de integração e interação dialógica entre a
Instituição e a comunidade externa no âmbito dos programas, projetos, cursos,
eventos e prestação de serviços;
II - atuar no planejamento estratégico e operacional do IF Goiano com vistas à
definição e formulação da política institucional de extensão;
III - desenvolver/atuar juntamente com a Unidade de Assuntos Internacionais, quando
for o caso, relações de intercâmbio e acordos de cooperação com instituições
internacionais;
IV - garantir o desenvolvimento da extensão como espaço democrático para
construção e difusão do conhecimento profissional, científico, cultural e tecnológico;
V - acompanhar e avaliar as atividades/ações de extensão desenvolvidas;
VI - incentivar o desenvolvimento de programas e projetos científicos, artísticoculturais, sociais e desportivos, de acordo com as linhas temáticas de extensão
envolvendo os campi;
VII - promover e supervisionar a divulgação dos resultados das ações de extensão
junto às comunidades interna e externa;
VIII - criar políticas de aproximação dos servidores e discentes com a realidade do
mundo do trabalho e dos arranjos produtivos e necessidades educacionais, sociais e
culturais da comunidade externa;
IX - viabilizar mecanismos de acesso da comunidade externa às atividades de
extensão desenvolvidas pelo IF Goiano e seus campi;
X - incentivar a produção técnico-científica na área de extensão;
XI - zelar pela integração das ações de extensão ao ensino e à pesquisa com vistas
às necessidades acadêmicas, inclusive no âmbito da curricularização da extensão.

Art. 123. Constituem-se atribuições da PROEX, e demais setores subordinados, em
suas respectivas áreas de atuação:
I - organizar agenda, coordenar e secretariar reuniões;
II - executar serviço de apoio e manter em ordem os arquivos internos;
III - coordenar a tramitação de documentos e processos;
IV - redigir e encaminhar documentos utilizando redação oficial;
V - controlar, conferir, solicitar e providenciar material de expediente;

VI - prestar atendimento à comunidade interna e externa, fornecendo informações de
rotina;
VII - receber e transmitir mensagens telefônicas, eletrônicas e impressas;
VIII - coletar dados para a realização de estudos nas áreas de atuação da Pró-Reitoria,
inserindo informações em sistemas informatizados;
IX - auxiliar na organização de eventos de extensão;
X - realizar e controlar os procedimentos de solicitação de diárias e relatórios de
prestação de contas das viagens dos membros da PROEX.

Subseção I
Da Diretoria de Extensão

Art. 124. A Diretoria de Extensão (DIREX) é formada pela seguinte estrutura:
Coordenação de Relações Comunitárias e Mundo do Trabalho, Unidade de Cultura e
Eventos e Núcleo de Programas, Projetos e Cursos de Formação Inicial e Continuada.

Art. 125. Compete à DIREX:
I - auxiliar o(a) Pró-Reitor(a) de Extensão na elaboração e coordenação do
planejamento anual da Pró-Reitoria;
II - acompanhar e coordenar ações, projetos e programas de extensão que promovam
a articulação entre extensão, ensino, pesquisa e inovação;
III - monitorar o cumprimento das diretrizes estabelecidas no PDI;
IV - acompanhar e auxiliar os setores da PROEX no cumprimento das metas e
elaboração do relatório de gestão;
V - buscar parcerias para o fomento e desenvolvimento dos programas, projetos e
demais ações de extensão;
VI - apoiar políticas de aproximação dos servidores e discentes com a realidade do
mundo do trabalho e dos arranjos produtivos e necessidades educacionais, sociais e
culturais da comunidade externa;
VII - incentivar, apoiar e acompanhar as atividades de extensão nos campi, tendo
como base os indicadores da Extensão;

VIII – promover a articulação das atividades de Extensão entre os campi, visando ao
desenvolvimento de iniciativas e eventos institucionais;
IX – desenvolver estratégias para incentivar a comunidade interna a propor e executar
programas, projetos, cursos, eventos e prestação de serviços de acordo com a
definição de áreas prioritárias; e
X – promover a capacitação dos servidores e discentes com vistas à promoção da
excelência no desenvolvimento das ações de extensão.

Subseção II
Da Coordenação de Relações Comunitárias e Mundo do Trabalho

Art. 126. A Coordenação de Relações Comunitárias e Mundo do Trabalho (CRCMT)
é composta pelo Núcleo de Estágio e Egressos.

Art. 127. Compete à CRCMT:
I – assessorar e acompanhar ações que promovam a articulação entre extensão,
ensino, pesquisa e inovação;
II – buscar parcerias para o fomento e desenvolvimento dos programas, projetos,
cursos e demais atividades de extensão nos campi;
III – assessorar e apoiar atividades de Extensão que promovam a aproximação do IF
Goiano com a realidade do mundo do trabalho, dos arranjos produtivos locais e as
necessidades sociais, culturais e educacionais da comunidade externa;
IV – auxiliar na orientação, elaboração e formalização de convênios, termos de
acordo, termos de cooperação e contratos, resultados de parcerias externas;
V – articular atividades de Extensão entre os campi, visando ao desenvolvimento de
iniciativas e ações institucionais;
VI – fortalecer os mecanismos de acesso da comunidade externa às atividades de
Extensão desenvolvidas pelo IF Goiano e seus campi;
VII – propor ações que promovam a cultura empreendedora e cooperativista;
VIII – fomentar a extensão tecnológica e apoiar a criação de incubadoras sociais e
tecnológicas e empresas juniores, de forma integrada à PROEN e à PROPPI;

IX – promover ações de prestação de serviço em diferentes áreas;
X – implantar mecanismos de escuta da comunidade externa como forma de subsidiar
o planejamento e avaliação das políticas de extensão; e
XI – fomentar projetos de busca ativa propiciando o atendimento de comunidades em
situação de vulnerabilidade socioeconômica e educacional.

Subseção III
Do Núcleo de Estágio e Egressos

Art. 128. Compete ao Núcleo de Estágio e Egressos (NEE):
I - apoiar estudantes e egressos, coordenando a divulgação de vagas de estágio e
emprego;
II - desenvolver o Portal do Estágio e Egressos como ferramenta para integração entre
a oferta de profissionais em formação ou formados e a demanda dos setores
produtivos;
III - fortalecer a integração dos estudantes com o mundo do trabalho, por meio de
práticas profissionais associadas aos arranjos produtivos locais e regionais;
IV - coordenar mecanismos de interação com instituições públicas e privadas,
incentivando e supervisionando contratos, convênios e acordos de estágios; e
V - coordenar a implantação e/ou aprimoramento dos mecanismos de registros,
controle e caracterização do perfil de egressos, com vistas ao seu atendimento, por
meio da Política de Acompanhamento de Egressos.

Subseção IV
Da Unidade de Cultura e Eventos

Art. 129. Compete à Unidade de Cultura e Eventos (UCE):
I - assessorar o planejamento de ações de Arte e Cultura junto à comunidade
acadêmica por meio do Núcleo de Ciência, Arte e Cultura do IF Goiano – NAIF;

II - desenvolver programas de acesso e difusão de práticas artísticas e culturais
integrando a comunidade externa e interna do IF Goiano;
III - incentivar e difundir atividades culturais e artísticas como elemento essencial da
formação integral dos estudantes, inclusive no contexto da Curricularização da
Extensão;
IV - apoiar projetos para viabilização de equipamentos culturais e infraestrutura para
desenvolvimento de ações de Arte, Cultura, Esporte e Lazer;
V - apoiar o acesso e difusão de práticas esportivas e de lazer, integrando a
comunidade externa e interna do IF Goiano;
VI - planejar e organizar eventos de acordo com o planejamento dos demais setores
com o objetivo de difundir a produção do conhecimento extensionista;
VII - propor e organizar publicações referentes aos eventos e ações de extensão;
VIII - auxiliar no registro e controle da certificação das atividades de extensão
executadas pelo IF Goiano ou em parceria com outras instituições; e
IX - apoiar a realização de eventos periódicos para discussão das atividades de
extensão no âmbito da Instituição.

Subseção V
Do Núcleo de Ciência, Arte e Cultura

Art. 130. O Núcleo de Ciência, Arte e Cultura (NAIF) tem suas competências e demais
itens definidos em regimento interno próprio.

Subseção VI
Do Núcleo de Programas, Projetos e Cursos de Formação Inicial e Continuada

Art. 131. Compete ao Núcleo de Programas, Projetos e Formação Inicial e Continuada
– FIC (NPPFIC):
I - apoiar e auxiliar os campi nas ações de planejamento e execução dos programas,
projetos e cursos FIC;

II - acompanhar o registro, execução e certificação das atividades dos programas,
projetos e cursos FIC, por meio dos sistemas de informação institucionais;
III - acompanhar a elaboração de Projetos Pedagógicos dos cursos FIC;
IV - auxiliar na organização de dados estatísticos relacionados ao desenvolvimento
de programas e projetos e à oferta de cursos FIC, no que diz respeito à estrutura e
público atendido;
V - auxiliar na avaliação dos programas, projetos e cursos desenvolvidos no IF Goiano;
VI - elaborar e divulgar editais para submissão de propostas de programas, projetos e
cursos FIC;
VII - estimular a política de oferta de Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC)
integrada ao Ensino, com inclusão da carga horária dos referidos cursos na
distribuição das aulas dos docentes;
VIII - desenvolver estratégias para estimular a comunidade interna na proposição de
programas, projetos e cursos FIC;
IX - incentivar ações de extensão com foco na de inclusão social, por meio do
desenvolvimento de programas, projetos e cursos FIC voltados aos públicos em
vulnerabilidade socioeconômica e educacional;
X - apoiar o desenvolvimento de ações de extensão, incluindo projetos e cursos no
âmbito do Programa Mulheres Mil; e
XI - promover e apoiar estratégias de planejamento e execução de projetos de
Reconhecimento e Certificação de Saberes Profissionais, inclusive no âmbito da Rede
Certific.

Seção XI
Da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Art. 132. A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI) é o órgão
executivo que planeja, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas de
pesquisa, ensino de pós-graduação e inovação, de forma integrada ao ensino - em
diferentes níveis e modalidades – e à extensão, bem como fomenta ações de
intercâmbio com instituições e empresas na área de ciência, tecnologia e inovação. A

PROPPI é composta pela Coordenação-Geral de Pesquisa e Pós-Graduação, pelo
Núcleo da Editora IF Goiano e pela Diretoria da Agência de Inovação Tecnológica.

Art. 133. Compete à PROPPI:
I - propor e atualizar a política de ensino de pós-graduação do IF Goiano;
II - coordenar o planejamento e a definição das prioridades da área de ciência,
tecnologia e inovação dos campi;
III - buscar a equidade entre os campi quanto ao fomento, acompanhamento e
avaliação do desenvolvimento de projetos de pesquisa, visando à pesquisa básica, ao
empreendedorismo e à inovação;
IV - difundir informações e facilitar o acesso às instituições públicas e privadas,
nacionais e internacionais, responsáveis pelo fomento à ciência, à tecnologia e à
inovação;
V - promover ou apoiar convênios e acordos de cooperação voltados à captação de
recursos para o financiamento de projetos de pesquisa junto a entidades e
organizações públicas e privadas;
VI - divulgar, periodicamente, o acesso a editais para seleção de bolsistas e projetos
a serem financiados pelas instituições de fomento à pesquisa;
VII - apoiar e supervisionar os programas de Iniciação Científica e Tecnológica nos
campi, de forma a atender os requisitos e critérios fundamentais das agências
governamentais para o crescimento contínuo da ciência, tecnologia e inovação;
VIII - apoiar e supervisionar a participação de pesquisadores do IF Goiano em
programas de pesquisa, envolvendo intercâmbio e/ou cooperação técnica entre
instituições afins; e
IX - fomentar a produção científica do IF Goiano, por meio da publicação de artigos
em periódicos indexados, edição de livros ou capítulos de livros, anais em congressos
e atividades de propriedade intelectual, dentre outras.

Subseção I
Da Coordenação-Geral de Pesquisa e Pós-graduação

Art. 134. A Coordenação-Geral de Pesquisa e Pós-graduação (CGPP) é o órgão
responsável pela gestão da pesquisa e da pós-graduação tendo em sua estrutura a
Unidade de Pós-graduação e a Coordenação de Pesquisa.

Art. 135. Compete à CGPP:
I - organizar os expedientes emitidos pela PROPPI, bem como os processos
eletrônicos e demais atividades de preparação e emissão de documentos, de acordo
com os trâmites estabelecidos pela Pró-Reitoria e no âmbito do IF Goiano;
II - organizar a agenda diária do Pró-Reitor e providenciar as condições necessárias
para execução e diligências;
III - planejar e organizar reuniões de interesse da PROPPI;
IV.- manter em ordem os arquivos internos da PROPPI;
V - controlar a triagem de documentos na PROPPI;
VI - publicar os editais referentes aos processos seletivos dos programas e ações
desenvolvidas pela Pró-Reitoria e zelar pelo acompanhamento de tais demandas;
VII - orientar e desenvolver as ações decorrentes dos programas da Pró-Reitoria; e
VIII - promover o planejamento orçamentário/financeiro e administrar solicitações de
compra de materiais e serviços para a Pró-Reitoria.

Subseção II
Da Unidade de Pós-Graduação

Art. 136. A Unidade de Pós-Graduação (UPG) é responsável pela implantação,
gestão e planejamento estratégico dos programas lato e stricto sensu, bem como por
assessorar os cursos de pós-graduação, sendo constituída pelo Núcleo de Regulação
e Supervisão de Cursos.

Art. 137. Compete à UPG:
I - fomentar, apoiar a criação e acompanhar o funcionamento de programas de pósgraduação dos campi;
II - estabelecer diretrizes e critérios para avaliação e funcionamento dos cursos de
pós-graduação;
III - difundir informações sobre cursos de pós-graduação no país, reconhecidos pela
CAPES ou cursos de pós-graduação no exterior;
IV - promover e supervisionar as solicitações de financiamento da pós-graduação e
incentivar a captação de bolsas de estudo dentro e fora do país.
V - apoiar os campi na coleta de dados para avaliação trienal dos cursos existentes,
realizada pela CAPES;
VI - colaborar na elaboração do relatório anual das atividades desta Pró-Reitoria;
VII - apoiar o processo de análise de resultados dos diversos cursos, tendo como
referência os ingressos, egressos e demais resultados a cada edital aberto;
VIII - acompanhar a elaboração dos relatórios de cursos de pós-graduação; e
IX - realizar parcerias e convênios para a pesquisa e pós-graduação.

Subseção III
Do Núcleo de Regulação e Supervisão de Cursos

Art. 138. Compete ao Núcleo de Regulação e Supervisão de Cursos (NURESC):
I - orientar os campi e auxiliar nos procedimentos necessários para a criação e
alteração de projetos de cursos;
II - acompanhar os cursos de pós-graduação quanto às propostas de alteração e
extinção de disciplinas, sistemas de controle de cumprimento de normas gerais e
assessoramento das secretarias dos programas; e
III - elaborar editais para seleção de alunos e o calendário da pós-graduação.

Subseção IV
Da Coordenação de Pesquisa

Art. 139. A Coordenação de Pesquisa (CP) é responsável por fomentar, coordenar e
acompanhar as ações de pesquisa no âmbito do Instituto Federal Goiano.

Art. 140. Compete à CP:
I - orientar, apoiar e acompanhar as atividades de pesquisa dos campi;
II - acompanhar e avaliar a execução de planos e programas de pesquisa;
III - apoiar os coordenadores/diretores de pesquisa dos campi na condução, execução
e acompanhamento dos programas de pesquisa, bem como na divulgação dos
resultados produzidos nos campi;
IV - colaborar na elaboração do relatório anual de atividades desta Pró-Reitoria;
V - apoiar a execução dos convênios, contratos e outros instrumentos firmados entre
os campi e instituições de fomento à pesquisa;
VI - fomentar a iniciação científica, a produção acadêmica e ações de pesquisa no
âmbito do IF Goiano;
VII - fomentar ações que contribuam com a divulgação de pesquisas científicas
desenvolvidas nos campi;
VIII - promover e supervisionar as solicitações de financiamento de pesquisas.

Subseção V
Do Núcleo da Editora IF Goiano

Art. 141. O Núcleo da Editora IF Goiano (NEDIT) tem por propósito central editar e/ou
coeditar, publicar e divulgar obras que interessam ao ensino, pesquisa, extensão, pósgraduação e inovação, contribuindo com a socialização do conhecimento, com foco
na difusão científica. Tal objetivo será cumprido por meio de editais de chamamento
de obras, viabilizando igualdade de oportunidades a pesquisadores internos e
externos ao IF Goiano. Suas competências e demais itens definidos em regimento
interno próprio.

Subseção VI
Da Diretoria da Agência IF Goiano de Inovação Tecnológica

Art. 142. A Diretoria da Agência IF Goiano de Inovação Tecnológica (DAIT) tem suas
competências e demais itens definidos em regimento interno próprio. A DAIT é
composta pela seguinte estrutura: Coordenação-Geral de Convênios e Contratos de
Pesquisa e Inovação Tecnológica e Núcleo de Inovação Tecnológica.

Subseção VII
Da Coordenação-Geral de Convênios e Contratos de Pesquisa e Inovação
Tecnológica

Art. 143. Compete à Coordenação-Geral de Convênios e Contratos de Pesquisa e
Inovação Tecnológica (CGCCP):
I - apoiar os órgãos e/ou coordenadores de projetos de inovação na formalização de
propostas e na elaboração de planos de trabalho;
II - participar da elaboração de projetos no que tange à instrução processual,
contribuindo com a elaboração de minutas de termos de contrato e outros ajustes de
inovação e juntada de documentos necessários;
III - mediar as relações entre o IF Goiano, as fundações de apoio e as empresas, bem
como encaminhar as propostas aos órgãos financiadores de projetos;
IV - acompanhar a execução de convênios, contratos ou outros ajustes firmados para
o desempenho de sua função, bem como subsidiar a elaboração do Relatório Anual
de Gestão do IF Goiano com dados da execução dos contratos de pesquisas de
inovação;
V - alimentar sistema próprio com os contratos, convênios e respectivos anexos para
providências de execução e fiscalização contratual, orientando os fiscais quanto às
diligências e aos demais interessados quanto à forma de consulta à documentação;

VI - avaliar acordos, convênios ou contratos a serem firmados entre o IF Goiano e
instituições públicas ou privadas, quando se referirem à propriedade intelectual e
inovação tecnológica;
VII - acompanhar e executar ações em parceria com instituições públicas e privadas,
incluindo incubadoras de empresas e parques tecnológicos;
VIII - identificar parcerias no setor produtivo para o desenvolvimento e exploração
comercial de novas tecnologias;
IX - orientar, auxiliar na elaboração e acompanhar a execução de contratos de
transferência de tecnologia, além de orientar os coordenadores de projetos de
inovação e a equipe de fiscalização; e
X - atender as solicitações dos órgãos de controle quanto à execução dos contratos,
convênios e outros instrumentos.

Subseção VIII
Do Núcleo de Inovação Tecnológica

Art. 144. O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) tem suas competências e demais
itens definidos em regulamento próprio.
Seção XII
Das Disposições Gerais
Art. 145. A Reitoria, conforme suas necessidades específicas, poderá constituir
órgãos colegiados de natureza consultiva e comissões técnicas e/ou administrativas.

Art. 146. Todos os regimentos, regulamentos ou outras normatizações internas que
não estiverem em consonância com o Regimento Interno da Reitoria, deverão ser
revisados, atualizados e adequados no prazo de 06 (seis) meses após a aprovação
do presente Instrumento pelo Conselho Superior do IF Goiano.

Art. 147. A distribuição das Funções Gratificadas será definida a critério do Reitor,
garantindo a estrutura organizacional estabelecida no presente Regimento Interno.

Parágrafo único. As funções gratificadas que forem futuramente alocadas à estrutura
da Reitoria poderão ser alocadas pelo Reitor, desde que não haja alterações
estruturais no presente Regimento.

Art. 148. Este Regimento poderá ser avaliado, revisto e alterado a qualquer momento,
desde que submetido ao Colégio de Dirigentes e, posteriormente, ao Conselho
Superior.

Art. 149. O Reitor, em conformidade com a Lei 8.112/1990 e demais legislações
vigentes poderá delegar encargos a servidores mediante expedição de portaria,
observadas as especificidades dos cargos e funções.

Art. 150. Este Regimento Interno da Reitoria foi aprovado pela Resolução nº
014/2020, de 26 de junho de 2020, pelo Conselho Superior do IF Goiano, revogadas
as disposições contrárias.

