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1. APRESENTAÇÃO 

 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus 

Rio Verde (IFGoiano) entende que todas as sociedades, especialmente a brasileira, 

estão expostas a um processo contínuo de mudanças que transformam intimamente 

as relações sociais e consequentemente as educativas. É sabedor, também, dentro 

deste contexto, do papel de uma instituição educacional que oferece cursos que 

atendam a Educação de Nível Médio, Profissional e a Superior, e que tem como um 

dos focos da educação a formação da cidadania e do exercício profissional 

contemporâneo.  

 Em sintonia com este pensamento, é imprescindível afirmar e consolidar 

sua identidade institucional. Nesse sentido, é apresentado o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) do IFGoiano – Campus Rio Verde . O PPI visa estabelecer 

metas, princípios e diretrizes que embasam e direcionam o trabalho didático como 

um todo, que inclui desde o trabalho pedagógico do professor em sala de aula, ao 

trabalho dos diretores de ensino, em suas respectivas diretorias. A principal 

finalidade deste projeto é unificar uma proposta pedagógica para que toda a 

comunidade acadêmica caminhe unida para um determinado fim, objetivando a 

contribuição para a construção de uma instituição comprometida socialmente e 

reconhecida no cenário acadêmico nacional, e no mundo do trabalho como 

formadora de profissionais competentes, inovadores, com visão de contexto e 

comprometidos com o respeito ao bem comum. 

 Reconhecemos o caráter dinâmico e a natureza polêmica de um projeto 

desta natureza, por isso temos por certo que ele deverá ser suplementado quando 

um novo momento histórico exigir.  Portanto, o presente PPI assumi a reconstrução 

de um novo modelo educacional, mais avançado e emancipatório, que tem como 

principal norteador a educação integrada, que visa atribuir sentindo aos currículos 

dos cursos de formação profissional embasando o mundo do trabalho, mas também 

reafirma os fundamentos da educação pública que é a de oferecer um ensino de 

qualidade e gratuita, estabelecendo vínculos com as necessidades sociais e 

profissionais da sociedade que nos cerca. 

 Não se restringe, portanto, àquilo que somos e de que dispomos. 

Referencia o lugar para onde queremos ir, onde almejamos chegar, enfim, a utopia 
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que queremos construir. Assim, na qualidade de PPI, estabelece o ramerrão do 

cotidiano e configura-se como uma previsão para que se obtenham determinados 

fins na esfera educativa.   

 Sabemos, no entanto, que sua efetividade está diretamente ligada ao grau e 

ao tipo de participação de todos os envolvidos com o processo educativo, 

demandando que sua construção se constitua em um processo dinâmico e coletivo. 

Caberá, então, à comunidade acadêmica e aos próprios gestores, através do Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI), não só utilizar os meios de que dispõem, 

mas, também buscar outros necessários para, progressivamente, concretizar os 

ideais aqui explicitados. 
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2. IFGOIANO – CAMPUS RIO VERDE  

 

2.1. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 

 O IFGoiano – Campus Rio Verde está localizado na região sudoeste do 

Estado de Goiás. Sua história começa a ser escrita aos 05 de junho de 1967 quando 

é instalado e começa a funcionar como Ginásio Agrícola.  

 Passam-se os anos e o Ginásio Agrícola é transformado em Colégio Agrícola 

no ano de 1969, passando a oferecer o curso de Técnico Agrícola. Continuando sua 

jornada como ponto de referência do ensino agrícola, no estado de Goiás e no 

cenário nacional. Em 1979 o Colégio Agrícola de Rio Verde é transformado em 

Escola Agrotécnica Federal de Rio Verde, continuando assim a escrever sua 

história.  

 É chegado o ano de 2002 e por Decreto do então Presidente da República, a 

Escola Agrotécnica Federal de Rio Verde passa a denominar-se Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Rio Verde.  

 Em 2008, o CEFET – Rio Verde é transformado em Instituo Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, sendo Rio Verde, Urutaí, Morrinhos, Ceres 

e Iporá os campi que foram o referido Instituto. Atualmente o IFGoiano – Campus 

Rio Verde oferta os cursos técnicos em Administração, Agropecuária, Alimentos, 

Comércio, Contabilidade, Cooperativismo, Informática, Secretariado, Zootecnia e o 

Programa de Educação Profissional de Jovens e Adultos (PROEJA). Oferece 

também os cursos de graduação em Agronomia, Engenharia de Alimentos, 

Bacharelado em Gestão Ambiental, Licenciatura / Bacharelado em Química, 

Licenciatura / Bacharelado em Ciências Biológicas, Tecnologia em Produção de 

Grãos, Tecnologia em Agronegócio, Zootecnia. Em nível de pós-graduação Latu 

Sensu, são oferecido os Cursos de Especialização em Biodiesel e em Educação 

Profissional integrada à Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos – PROEJA. A partir de 2009, será ofertado o Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Agrárias, em nível de Stricto sensu, e especialização em Educação 

Profissional integrada à educação básica na modalidade de Jovens e Adultos, em 

nível Latu Sensu. 
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2.2. INSERÇÃO REGIONAL 

 

• Rio Verde está inserido na área sob domínio do cerrado brasileiro, é 

considerado um dos municípios mais desenvolvidos da região do Sudoeste do 

estado de Goiás. Possui uma área de 8.763 km2, altitudes variando de 550 a 910 m. 

Segundo estimativas da Seplan, em 2007, a população foi estimada em 

aproximadamente 149.000 habitantes. 

• A produção agrícola do município é de aproximadamente 1,2 milhões 

de toneladas por ano nas mais variadas culturas, como arroz, algodão, soja, milho, 

sorgo, milheto, feijão, girassol, cana-de-açúcar, fruticultura, etc., com destaque para 

a produção de soja que registrou, em 2007, um total de 579 mil toneladas. O 

município é responsável por 1% da produção nacional de grãos e a área plantada 

ultrapassa a 300 mil hectares. 

• Rio Verde tem um comércio forte e competitivo, suficiente para atender 

a demanda da população local e regional. Para tanto, conta com uma grande 

estrutura de agências bancárias, 4.639 instituições de comércio, 3.032 postos de 

serviços e 392 indústrias. Entre os referidos empreendimentos, destacam-se 

supermercados, farmácias, lojas de vestuário e calçados, móveis, revendas de 

automóveis, caminhões, máquinas e implementos, produtos veterinários e agrícolas 

e um dos maiores parques industriais do Centro-Oeste, constituído de quatro 

distritos industriais municipais e dois estaduais, prontos para receber novas 

indústrias.  

Desde o ano de 2005, Rio Verde ocupa o segundo lugar no ranking dos 

municípios exportadores, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MDICE). 

Todo esse conjunto de empreendimentos, juntamente com as indústrias 

instaladas e em instalação, geram uma demanda por profissionais qualificados para 

o trabalho e que contribuam com o crescimento e o desenvolvimento econômico e 

social da região.  

A oferta dos cursos do IFGoiano – Campus Rio Verde, tem o intuito de 

propiciar um atendimento de qualidade no âmbito da educação técnica, superior e 

de pós-graduação  na constante busca da eficiência na formação de profissionais e 

de alternativas que atendam às necessidades do agronegócio, comércio e serviços. 
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2.3. CURSOS OFERTADOS 

 

O IFGOIANO – Campus Rio Verde oferta, em nível superior, os cursos de 

Bacharelado em Gestão Ambiental, Agronomia, Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos, Licenciatura e Bacharelado em Química e Ciências Biológicas, 

Tecnologia em Produção de Grãos e Agronegócio. 

Oferta também educação profissional de nível médio, em concomitância ou 

subseqüência ao ensino médio. A escola oferece um total de sete habilitações, 

sendo elas: Agropecuária (matutino e vespertino), Administração (vespertino e 

noturno), Informática (vespertino), Alimentos (noturno), Comércio (noturno), 

Contabilidade (noturno) e Secretariado (noturno).  

Desde 2006, é ofertado o Ensino Médio integrado à Educação Profissional, na 

modalidade Educação de Jovens e Adultos - PROEJA. Em 2009, os cursos sofreram 

uma reformulação a passaram a ser ofertados em duas habilitações: PROEJA 

Alimentos e PROEJA Administração.  

Uma das ações que foi proposta para o Instituto é retomar o Ensino Médio 

Integrado à Educação Profissional, na modalidade regular. Esta ação se dá, 

principalmente, por analisarmos que a formação integrada proporciona uma 

formação mais completa para o indivíduo cidadão e trabalhador, uma vez que não 

existe uma distinção clara entre o que é um currículo de base e o que é um currículo 

profissional. A ausência desta distinção faz-se necessária na sociedade humana, 

uma vez que o trabalho é intrínseco ao ser humano, não somente na sua face 

econômica, mas também histórica e social. Com a utilização do currículo integrado, 

propiciamos que a formação do homem trabalhador ocorra em consonância com o 

homem cidadão. 

Segundo BRASIL (2006), cerca de 33% da população brasileira que conclui o 

Ensino Médio não prossegue os estudos1, inserindo-se diretamente no mercado de 

trabalho. Sabe-se também, que outro grande montante de jovens, ao finalizar o 

Ensino Médio prossegue os estudos concomitantemente a inserção no mercado de 

trabalho. Em ambos os casos, temos jovens que saíram das escolas, inseridos no 

mercado de trabalho, sem formação alguma para atuar profissionalmente. Isso 

                                                 
1 Dados calculados por nós. 
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promove um grande número de trabalhadores que atuam no mercado informal de 

trabalho, desvalorizando, consequentemente, sua força produtiva. 

Portanto, um dos objetivos do Instituto, previsto também no Projeto de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), é ministrar o Ensino Médio, observada a 

demanda local e regional e as estratégias de articulação com a educação 

profissional técnica de nível médio. 

Desde 2009, ofertamos em nosso Campus o curso de Pós-Graduação Stricto Sensu 

em Ciências Agrárias. E também o curso de Pós-Graduação Latu Sensu –

Especialização em Educação Profissional Integrada à Educação Básica na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

 A ampliação dos cursos do Campus Rio Verde está prevista em seu PDI. 

 

2.4. CONCEPÇÕES E PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS DA INSTITUIÇÃO 

 

Os cursos da Instituição orientam-se por uma concepção teórico- 

metodológica de formação humana que articula a teoria e a prática. Opta-se por um 

ensino que integre a perspectiva de formação do trabalhador-cidadão, o que 

significa assumir o trabalho como princípio educativo e a formação de sujeitos 

sociais críticos e autônomos como condições para o exercício da democracia e o 

desenvolvimento da subjetividade e das identidades humanas. 

A articulação entre os conhecimentos empíricos e o mundo do trabalho 

possibilita experiências da realidade e do conhecimento como totalidade. Assim, o 

processo de aprender, pensar, fazer e sentir que é constitutivo das formas de ser, de 

trabalhar, de fazer ciências e de se fazer sujeito da história e de si mesmo, pode dar 

sentido à dimensão dos direitos sociais.  

Para articular teoria/prática e formação cultural/profissional, busca-se a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade como meios de proporcionar diálogo 

entre as disciplinas, e das disciplinas com o conhecimento mais amplo, situando o 

homem como sujeito e cidadão. Como afirma Frigotto (2000, p. 180) a realidade é 

interdisciplinar, portanto é necessário oferecer uma formação aos profissionais 

formados pelo Instituto que resulte na compreensão das ciências que estão ligadas 

à transformação, preservação e manutenção de uma sociedade justa e igualitária, 

de modo integrado, sistêmico e estratégico, bem como da relação da forma de 
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gestão com a política, com a cultura e com a capacidade crítica dos sujeitos sociais 

de avaliar e criar sua existência. 

A experiência tem nos demonstrado que os alunos aprendem com seus 

colegas. Sendo assim, o estímulo à cooperação, ao debate, à crítica e ao trabalho 

coletivo, possibilita um clima de companheirismo entre os mesmos e contribui para a 

consolidação da democracia no interior da sala de aula. Cabe ressaltar que a 

participação do homem como sujeito na sociedade, na cultura e na história, se faz 

na medida do seu esclarecimento, o que implica a desmistificação dos preconceitos 

e compreensão da condição inacabada do ser humano e, por isso, da necessidade 

da educação para toda a vida. 

O desafio é incorporar a dimensão intelectual ao trabalho produtivo e formar 

um cidadão capaz de atuar também como dirigente, ou seja, proporcionar uma 

formação integral que contribua para a inserção social do educando. 

De acordo com seu estatuto, o IFGoiano - Campus de Rio Verde tem o 

objetivo, entre outros, de ministrar Educação de Jovens e Adultos, Educação 

Profissional articulada ao Ensino Médio, e Cursos Superiores de Licenciatura, 

Tecnologia e Bacharelado, destinados a proporcionar habilitação profissional para os 

diferentes setores da economia, bem como estimular a produção cultural, o 

empreendedorismo, o desenvolvimento científico e tecnológico e o pensamento 

reflexivo. 

 

2.5. ÂMBITOS DE ATUAÇÃO 

  

 O Instituto Federal Goiano, conforme evidenciado no Projeto de Ifetização 

(2008), visa desenvolver ações que promovam a articulação entre ensino, pesquisa 

e extensão (p.06). 

 A atuação da extensão, de acordo a política institucional, busca a ampliação 

dos convênios e parcerias entre a escola e as empresas públicas (municipais, 

estaduais e federais), empresas privadas e profissionais liberais de várias áreas do 

conhecimento.  

 Essas parcerias procuram atender um importante objetivo da Instituição que 

é a inserção do aluno e do profissional formado pela escola no mercado de trabalho, 

seja ele de nível técnico ou superior. O acompanhamento profissional constante 
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proporciona tanto para empresa quanto para instituição de ensino atualização 

tecnológica e dos currículos escolares. Igualmente, contribuem para a formação 

integral do aluno, dando-lhe condições de atuar em diversas áreas do mundo do 

trabalho. 

 O IFGoiano – Campus Rio Verde tem como princípio básico a difusão dos 

processos de educação, cultura, ciência, pesquisa e extensão de forma 

indissociável, viabilizando a relação transformadora entre a instituição e a 

sociedade.  

Sua política de extensão tem por objetivo: 

• Entendimento e comprometimento da realidade regional e nacional;  

• Valorização dos setores institucionais (integração entre ensino, 

pesquisa e extensão);  

• Valorizar e respeitar as diversidades culturais;  

• Apoiar a qualificação e requalificação de servidores, alunos e egressos;  

• Estimular atividades cujo desenvolvimento implique nas relações 

interpessoais e multidisciplinares de setores da instituição e da 

sociedade; 

• Valorizar os projetos de extensão;  

• Buscar e valorizar parcerias e intercâmbios nacionais e internacionais;  

• Estimular os servidores da instituição no desenvolvimento de projetos 

de extensão;  

• Desenvolvimento de políticas que permitam da difusão do 

conhecimento entre os servidores, alunos e a comunidade;  

• Disponibilizar para comunidade o conhecimento produzido na 

instituição; Capacitação de recursos humanos; Apoio aos programas 

de bolsa-extensão. 

No contexto nacional a formação profissional inicial tornar-se de suma 

importância haja vista a carência de profissionais qualificados para o mercado de 

trabalho. Dessa forma, é essencial a promoção de políticas de qualificação, 

treinamento e difusão nesse nível de conhecimento.  

Através dos projetos de extensão procura-se atender a realidade e a 

necessidade de formação/qualificação da sociedade com cursos de extensão nas 

áreas acompanhamento profissional, formação empreendedora, extensão 
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tecnológica, extensão comunitária, extensão cultural relações escola empresa; 

Envolver a escola com a comunidade local; incrementar as atividades de extensão, 

tais como, exposições, dias de campo, seminários e palestras, feiras, encontros, 

fórum de debates, programas de bolsa-extensão, capacitação de recursos humanos, 

consultorias, acompanhamento de alunos e egressos, dentre outras atividades.  

 

2.5.1. – Projetos de extensão 

 

 Um dos aspectos fundamentais da extensão é levar à sociedade o 

conhecimento produzido nos centros acadêmicos. Pensando nisso, no ano de 2009 

foram realizados diversos projetos e eventos com o objetivo principal de articular os 

conhecimentos produzidos no IFGoiano – Campus Rio Verde e a comunidade, bem 

como propiciar a melhoria econômica e cultural da cidade e região. 

 

Projeto Área do 
conhecimento  

Nº 
pessoas 

envolvidas  
Local Pessoal 

Envolvido 

Evento: Hora do Planeta 
Gestão 

Ambiental 
80 

Praça dos 
Coqueiros 

Alunos do 
Curso de 
Gestão 

Ambiental 

Curso: Atendimento ao 
Público 

Comércio; 
Administração; 
Secretariado 

40 
Auditório do 

Sindivarejista 

Curso: Técnicas de Venda 
Comércio; 

Administração; 
Secretariado 

40 
Auditório do 

Sindivarejista 

Alunos do 
IFG/Rio Verde 
e comunidade 

Visita Técnica: 
Assentamento do Rio 

Verdinho 

Agropecuária, 
zootecnia, 
agronomia, 

cooperativismo 

120 
Assentamento 
Rio Verdinho 

Projeto: Consultoria 
Participativa 

Agropecuária, 
zootecnia, 
agronomia, 

cooperativismo 

120 
Famílias 

Assentamento 
Ponte de 

Pedra; Rio 
Doce; 

Associação 

Comunidade 
do 

Assentamento 

Workshop: Produção 
Animal 

Zootecnia; 
agropecuária\ 

150 IFG/Rio Verde 

Alunos e 
profissionais 
do IFG/Rio 

Verde; 
Produtores 

rurais 
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Evento: Tecnoshow 

Administração; 
Agronomia; 
Zootecnia; 

Agroindústria; 
Agronegócio; 
Agropecuária; 
Administração 

500 COMIGO 

Alunos e 
Profissionais 
do IFG/Rio 

Verde 

Evento: Cavalgada da 
Zootecnia 

Zootecnia/ 
agropecuária 300 IFG/Rio Verde 

Alunos do 
curso de 

Zootecnia e 
funcionários 
do IFG/Rio 

Verde 

Palestra: Legislação e 
Ética Profissional 

Agronomia; 
Eng. Alimento: 

TPG; 
Agropecuária; 
Saneamento 
Ambiental; 

Gestão 
Ambiental; 
Técnico em 

Alimento 

150 IFG/Rio Verde 
Alunos do 

IFG/Rio Verde 
e comunidade 

Curso: Inglês Instrumental I Comunicação 25 IFG/Rio Verde 

Alunos de 
iniciação 

Científica e 
Alunos do 
Mestrado 

Curso: Técnicas de Venda 
Comércio; 

Administração; 
Secretariado 

40 
Escola 

Municipal da 
Vila SERPRO 

Palestra: Motivação Comunicação 50 
Escola 

Municipal da 
Vila SERPRO 

Comunidade 
SERPRO 

Curso: Operacionalização 
do sistema TRON de Notas 

Fiscais 

Comércio; 
Administração; 
Secretariado 

20 IFG/Rio Verde 
Alunos do 

IFG/Rio Verde 
e comunidade 

Escolinha de Futebol Inclusão Social 80 IFG/Rio Verde 

Escolinha de Vôlei Inclusão Social 25 IFG/Rio Verde 
Comunidade 

Curso: Gestão da 
Qualidade no Serviço 

Público 

Capacitação 
profissional 10 IFG/Rio Verde 

Servidores do 
IFG/Rio Verde 

Curso: Pintura em Tela Inclusão Social 20 ABAS Comunidade 

Projeto: Grupo de Teatro Cultura 40 IFG/Rio Verde 
Alunos do 

IFG/Rio Verde 
e comunidade 
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3. POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

3.1 – CONSELHO DIRETOR 

 

O Conselho Diretor é órgão deliberativo e consultivo da administração 

superior do IFGOIANO - Campus Rio Verde e compõe-se de dez membros e 

respectivos suplentes, todos nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, 

sendo: 

I - o Diretor-Geral; 

II - um representante do Ministério da Educação; 

III - um representante da Federação da Agricultura do Estado; 

IV - um representante da Federação do Comércio do Estado; 

V - um representante da Federação da Indústria do Estado; 

VI - um representante dos técnicos egressos do IFGOIANO - Campus Rio Verde; 

VII - um representante do corpo discente do IFGOIANO - Campus Rio Verde; 

VIII - um representante dos servidores técnico-administrativos do IFGOIANO - 

Campus Rio Verde; 

IX - dois representantes do corpo docente do IFGOIANO - Campus Rio Verde. 

O representante do Ministério da Educação e seu respectivo suplente serão 

indicados pelo Ministério da Educação. Os representantes das Federações de 

Agricultura, Comércio e Indústria do Estado e seus suplentes serão indicados pelas 

respectivas Instituições. O representante dos técnicos egressos e seu suplente 

serão indicados pela Associação de Classe correspondente, se houver, ou por 

Assembléia de Egressos do IFGOIANO - Campus Rio Verde. O representante do 

corpo discente e seu suplente serão indicados por um Colegiado Especial integrado 

pelos dirigentes dos órgãos de representação estudantil existentes no IFGOIANO - 

Campus Rio Verde que, na sua organização, atenderem as disposições da 

legislação específica. O representante dos servidores técnico-administrativos e os 

representantes do corpo docente serão escolhidos pelos seus pares. Os membros 

do Conselho Diretor terão mandato de quatro anos, permitida uma recondução para 

o período imediatamente subseqüente. Ocorrendo o afastamento definitivo de 

qualquer dos membros do Conselho Diretor, assumirá o respectivo suplente, para a 

complementação do mandato originalmente estabelecido.  
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Ao Conselho Diretor compete: 

I - homologar a política apresentada para o IFGOIANO - Campus Rio Verde pela 

Direção-Geral, nos planos administrativo, econômico-financeiro, de ensino, pesquisa 

e extensão; 

II - submeter à aprovação do Ministro de Estado da Educação o estatuto do 

IFGOIANO - Campus Rio Verde, assim como aprovar os seus regulamentos; 

III - acompanhar a execução orçamentária anual; 

IV - deliberar sobre valores de contribuições e emolumentos a serem cobrados pelo 

IFGOIANO - Campus Rio Verde, em função de serviços prestados observada a 

legislação pertinente; 

V - autorizar a alienação de bens imóveis e legados, na forma da lei; 

VI - apreciar as contas do Diretor-Geral, emitindo parecer conclusivo sobre a 

propriedade e regularidade dos registros contábeis, dos fatos econômico-financeiros 

e da execução orçamentária da receita e da despesa; 

VII - aprovar a concessão de graus, títulos e outras dignidades; 

VIII - deflagrar o processo de escolha, pela comunidade escolar, do nome a ser 

indicado ao Ministro de Estado da Educação para o cargo de Diretor-Geral;  

IX - deliberar sobre criação de novos cursos, observados o disposto nos arts. 16, 17 

e 18 do Decreto nº 5.224, de 1º de outubro de 2004; 

X - autorizar, mediante proposta da Direção-Geral, a contratação, concessão 

onerosa ou parcerias em eventuais áreas rurais e infra-estruturas, mantida a 

finalidade institucional e em estrita consonância com a legislação ambiental, 

sanitária, trabalhista e das licitações; 

XI - deliberar sobre outros assuntos de interesse do IFGOIANO - Campus Rio Verde 

levados a sua apreciação pelo Diretor-Geral.  

As normas de funcionamento do Conselho Diretor constarão do seu 

regulamento próprio. 

 

3.2 – DIREÇÃO GERAL 

 

A administração superior do IFGOIANO - Campus Rio Verde terá como órgão 

executivo a Diretoria-Geral, dirigida pelo Diretor Geral e contará, com órgão 

deliberativo e consultivo, o Conselho Diretor. A Diretoria Geral é o órgão executivo 

de administração superior encarregado de implementar a Política Educacional 
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definida pelo MEC nas áreas de ensino, pesquisa e extensão para os IFGOIANO, 

assim como executar as políticas administrativas e econômico-financeiras de acordo 

com a legislação em vigor.  

A Diretoria-Geral implementará e desenvolverá a política educacional e 

administrativa do IFGOIANO Campus Rio Verde, de acordo com as diretrizes 

homologadas pelo Conselho Diretor. O IFGOIANO – Campus Rio Verde é dirigido 

pelo Diretor-Geral, nomeado na forma da legislação em vigor para um mandato de 

04 (quatro) anos, contados da data da posse, permitida uma recondução. Será 

nomeado Diretor-Geral, na forma do caput, o candidato vitorioso em processo 

eletivo, realizado pela comunidade escolar, nos termos da legislação vigente.               

Ao Diretor-Geral compete: 

I - representar o IFGOIANO - Campus Rio Verde, podendo delegar poderes e 

constituir mandatários; 

II - presidir as reuniões do Conselho Diretor; 

III - homologar os atos relacionados com a vida funcional dos servidores do 

IFGOIANO - Campus Rio Verde; 

IV - nomear, designar e empossar todos os ocupantes de Cargos de Direção e 

Função Gratificada; 

 

3.3 – VICE DIREÇÃO 

 

A Vice-Diretoria, do IFGOIANO - Campus Rio Verde, compete administrar e 

representar a Instituição na ausência do Diretor-Geral, sendo responsável por 

acompanhar, coordenar, integrar e supervisionar as ações comuns, na 

administração da sede bem como promover a articulação entre suas diretorias 

sistêmicas.  

Ao Vice-Diretor-Geral compete: 

I - acompanhar, coordenar, integrar, supervisionar ações comuns das Diretorias do 

IFGOIANO - Campus Rio Verde; 

II - promover a articulação entre as Diretorias do IFGOIANO - Campus Rio Verde; 

III - substituir o Diretor-Geral em suas ausências e impedimentos; 

IV - desempenhar outras funções delegadas pelo Diretor-Geral. 
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3.4 – DIRETORIA DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 

 

A Diretoria de Ensino Médio e Técnico será administrada por um Diretor 

nomeado pelo Diretor-Geral, sendo o órgão responsável pelo planejamento, 

coordenação e execução das ações do ensino médio e técnico e daquelas 

relacionadas ao apoio, ao ensino e ao discente. O Regimento Interno definirá as 

funções e atribuições dos demais componentes desta diretoria. Ao Diretor de Ensino 

Médio e Técnico compete: 

I - coordenar o planejamento e a execução das atividades de sua Diretoria; 

II - zelar pelo cumprimento dos objetivos, programas e regulamentos institucionais; 

III - propor normas no tocante à gestão de ensino médio e técnico; 

IV - submeter ao Diretor-Geral propostas de alteração ou implantação de cursos 

presenciais e/ou à distância, currículos e disciplinas; 

V - indicar a composição de bancas para seleção de docentes, juntamente com a 

Diretoria de Ensino de Graduação e Pesquisa e Pós-Graduação; 

VI - indicar, quando solicitado, para nomeação, coordenadores de cursos e outros 

nomes para cargos de sua Diretoria; 

VII - avaliar o desempenho dos chefes e coordenadores diretamente vinculados; 

VIII - emitir atos no âmbito de sua Diretoria; 

IX - autorizar e controlar as despesas no âmbito do orçamento de sua Diretoria; 

X - apresentar ao Diretor-Geral o relatório anual das atividades desenvolvidas pela 

sua Diretoria; 

XI - coordenar atividades envolvendo relações com instituições estrangeiras; 

XII - desempenhar outras funções delegadas pelo Diretor-Geral. 

 

 

3.5 – DIRETORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO  

 

A Diretoria de Ensino de Graduação será administrada por um Diretor 

nomeado pelo Diretor Geral, sendo o órgão responsável pelo planejamento, 

coordenação, avaliação e acompanhamento de resultados e ações, envolvendo a 

Graduação.  

O Regimento Interno definirá as funções e atribuições dos demais componentes 

desta diretoria. Ao Diretor de Ensino de Graduação compete: 
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I - coordenar o planejamento e a execução das atividades de sua Diretoria; 

II - zelar pelo cumprimento dos objetivos, programas e regulamentos institucionais; 

III - estabelecer normas e políticas para a gestão da graduação; 

IV - indicar, quando solicitado, servidores para cargos de sua Diretoria; 

V - avaliar o desempenho dos chefes e coordenadores diretamente vinculados; 

VI - emitir atos no âmbito de sua Diretoria; 

VII - autorizar e controlar as despesas no âmbito do orçamento de sua Diretoria; 

VIII - supervisionar a qualificação docente e emitir parecer nos processos de 

afastamento para graduação e pós-graduação; 

IX - apresentar ao Diretor-Geral o relatório anual das atividades desenvolvidas pela 

sua Diretoria; 

X - desempenhar outras funções delegadas pelo Diretor-Geral 

 

3.6 – DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUÇÃO 

 

À Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação compete planejar, coordenar, 

executar e avaliar as políticas para a instituição, em consonância com diretrizes 

emanadas pelo Ministério da Educação, responsável pela implementação, 

desenvolvimento e criação de mecanismos de articulação permanente entre 

Produção, Pesquisa e Pós-Graduação, planejando, coordenando, avaliando e 

acompanhando os resultados de ações de projetos e programas pedagógico-

produtivos, dos diversos níveis e modalidades da educação profissional.  

Ao Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação compete: 

I - coordenar o planejamento e a execução das atividades de sua Diretoria; 

II - zelar pelo cumprimento dos objetivos, programas e regulamentos institucionais;  

III - estabelecer normas e políticas para a gestão da Pesquisa e Pós-Graduação; 

IV - indicar, quando solicitado, servidores para cargos de sua Diretoria; 

V - avaliar o desempenho dos chefes e coordenadores diretamente vinculados; 

VI - emitir atos no âmbito de sua Diretoria; 

VII - autorizar e controlar as despesas no âmbito do orçamento de sua Diretoria; 

VII - otimizar a organização administrativa para um melhor fluxo da pesquisa; 

IX - supervisionar a definição das linhas de pesquisa para cada Unidade; 

X - apresentar ao Diretor-Geral o relatório anual das atividades desenvolvidas pela 

sua Diretoria; 
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XI - desempenhar outras funções delegadas pelo Diretor-Geral. 

 

3.7 – DIRETORIA DE RELAÇÕES EMPRESARIAIS E COMUNITÁ RIAS 

 

À Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias, compete planejar, 

coordenar, executar e avaliar as atividades relativas à extensão, à integração e ao 

intercâmbio da instituição com o setor produtivo, em particular, e com a sociedade, 

em geral, quanto à inclusão social, acompanhamento estudantil e de egressos junto 

à comunidade.  

Ao Diretor de Relações Empresariais e Comunitárias compete: 

I - coordenar o planejamento e a execução das atividades relacionadas com sua 

Diretoria; 

II - criar condições favoráveis para a efetivação da interação entre a Instituição, a 

comunidade empresarial e a sociedade; 

III - coordenar e supervisionar as atividades de extensão da Instituição em relação à 

comunidade empresarial e à sociedade; 

IV - coordenar e supervisionar, em conjunto com a Diretoria de Ensino Médio e 

Técnico e de Ensino de Graduação, as atividades de estágios, cursos de extensão e 

prospecção de perfis profissionais; 

V - apresentar ao Diretor-Geral o relatório anual das atividades desenvolvidas pela 

sua Diretoria; 

VI - emitir atos no âmbito de sua Diretoria; 

VII - coordenar e supervisionar os mecanismos de interação tecnológica instituição-

empresa-comunidade, nas atividades de projetos, programas e serviços; 

VIII - indicar, quando solicitado, nomes de servidores para nomeação aos cargos de 

sua Diretoria; 

IX - autorizar e controlar as despesas no âmbito do orçamento de sua Diretoria; 

X - desenvolver outras atividades relacionadas com sua área de atuação. 

 

3.8 – DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 

A Diretoria de Administração e Planejamento será administrada por um 

Diretor, nomeado pelo Diretor-Geral, sendo o órgão responsável por coordenar e 

executar a gestão orçamentária, financeira e de pessoal, além de atividades 
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relativas à administração de materiais, bens móveis e imóveis e serviços gerais do 

IFGOIANO - Campus Rio Verde. O Regimento Interno definirá as funções e 

atribuições dos demais componentes da equipe desta diretoria. 

Ao Diretor de Administração e Planejamento compete: 

I - coordenar o planejamento e a execução das atividades de sua Diretoria; 

II - coordenar a elaboração do Plano de Desenvolvimento Físico da Instituição; 

III - elaborar projetos para obtenção de recursos financeiros; 

IV - aprovar Processos de Tomada de Contas, Inventários de Bens Móveis e 

Imóveis, e de Alienações; 

V - apresentar ao Diretor-Geral o relatório anual das atividades desenvolvidas pela 

sua Diretoria; 

VI - emitir atos no âmbito de sua Diretoria; 

VII - indicar, quando solicitado, nomes de servidores para nomeação aos cargos de 

sua Diretoria; 

VIII - autorizar e controlar as despesas no âmbito do orçamento de sua Diretoria; 

IX - desenvolver outras atividades relacionadas com a sua área de atuação; 

X - propor ao Diretor-Geral a alocação de recursos financeiros, materiais e humanos 

para cumprimento dos objetivos do IFGOIANO - Campus Rio Verde; 

XI - coordenar a elaboração da prestação de contas da Diretoria-Geral; 

XII - coordenar as atividades de contabilização e escrituração do patrimônio, do 

orçamento e das operações econômico-financeiras; 

XIII - coordenar a execução da política de recursos humanos do IFGOIANO - 

Campus Rio Verde. 

XIV - avaliar o desempenho dos chefes e coordenadores diretamente vinculados; 

XV - desempenhar outras funções delegadas pelo Diretor-Geral.  
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4. POLÍTICAS DE ENSINO 

 

 A política de ensino do  IFGoiano - Campus Rio Verde segue as orientações 

para oferecer prioritariamente a educação profissional e tecnológica de nível médio, 

para promover o desenvolvimento humano e econômico do município de Rio Verde, 

da região e do estado de Goiás. Atender jovens e adultos ofertando a educação 

básica integrada à educação profissional na modalidade de educação de jovens e 

adultos. 

Incentivar os egressos do ensino médio, de escolas públicas e privadas, do 

município sede e da região, para buscarem a formação nos cursos técnicos 

regulares de nível médio, cursos técnicos de nível médio na modalidade ensino à 

distância, cursos de graduação e pós-graduação Lato e Stricto sensu no  IFGoiano - 

Campus Rio Verde; 

Apoiar o Programa de Monitoria de Ensino, prioritariamente em disciplinas 

que apresentem alto índice de reprovação, junto aos alunos de graduação. Além do 

Programa de Bolsa-Estágio, junto aos alunos dos cursos técnicos 

Atender os trabalhadores da agropecuária, indústria, comércio e prestação de 

serviços nas suas necessidades de cursos de nível básico. 

Proporcionar aos pequenos e médios empresários, egressos e profissionais 

diversos cursos de aperfeiçoamento e especialização. 

Formar parcerias com empresas, prefeituras, cooperativas, sindicatos e 

outras instituições para viabilizar a realização de cursos de nível básico, técnico, 

graduação e pós-graduação Latu sensu e programas de extensão. 

 Qualificar os docentes do quadro permanente em nível de pós-graduação 

Stricto sensu e priorizar a contratação de docentes com altos níveis de titulação. 

  

4.1. PROCESSOS SELETIVOS  

 

4.1.1. – Processos de acesso aos cursos do IFGoiano  – Campus Rio Verde 

 

A admissão aos cursos de graduação e pós-graduação será realizada 

mediante abertura de edital para o concurso vestibular e para seleção para 

programa de pós-graduação, respectivamente. 
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O processo seletivo para os cursos técnicos dar-se-á em dois períodos 

anuais, no início e no meio do ano, sendo que no meio do ano as vagas destinadas 

aos cursos serão vagas remanescentes do processo realizado no início do ano. 

 O processo seletivo para o ingresso no curso de mestrado será constituído de 

três etapas classificatórias (Análise do Currículo Vitae, Análise do Histórico Escolar e 

Entrevista com a Comissão Organizadora) e uma etapa eliminatória (Avaliação 

Escrita).  

 

4.1.2. Provas de acesso: Objetiva e de redação 

 

 As provas objetivas e de redação serão elaboradas e analisadas pela 

Comissão Permanente de Seleção, constituída por professores do Ensino Técnico e 

Graduação, e por um técnico-administrativo da Instituição. 

 O processo seletivo realizar-se-á em um único dia, sendo que no período 

matutino os candidatos responderão a prova objetiva, e no período vespertino farão 

a prova de redação. O processo seletivo para os Cursos Técnicos não consta prova 

de redação. 

 A prova objetiva tem caráter avaliativo, abrangendo conteúdos das 

disciplinas do núcleo comum do Ensino Médio. Cada disciplina contará com vinte 

questões de múltipla escolha, sendo que o candidato que zerar em uma disciplina 

estará automaticamente desclassificado do processo seletivo. 

 As provas de redação serão avaliadas a partir da premissa de que o 

candidato deve saber conectar idéias, aprofundar e desenvolver argumentos, discutir 

o tema escolhido com clareza e propriedade, tudo isso no âmbito escrito, ou seja, 

através da redação. 

 O domínio das habilidades linguísticas específicas ao universo da escrita 

deve estar aliado à capacidade de observar criticamente a movimentação 

sociocultural e seus efeitos na vida dos indivíduos que a dinamizam. 

 O vestibular para os Cursos Superiores é destinado aos portadores de 

Certificado de Conclusão do Ensino Médio, ou que o estejam concluído até a data 

da matrícula no IFGoiano – Campus Rio Verde, aos portadores de diplomas de 

curso equivalente ao Ensino Médio e aos portadores de diplomas de Curso Superior.  

Já para os Cursos Técnicos, poderão realizar a prova e fazer a matrícula, os 

candidatos que estejam cursando no mínimo o 2º ano do Ensino Médio, os 
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portadores de Certificados de Conclusão de Curso do Ensino Médio, ou portadores 

de diplomas de curso equivalente ao Ensino Médio. 

 

4.1.3. Resultado Final e Classificação 

 

 Os  candidatos  serão  classificados  em  ordem  decrescente  de  pontos  

obtidos,  até  o preenchimento das vagas.   

 Havendo  candidatos  com  o mesmo  total  de  pontos,  os  critérios  para  

o  desempate  na classificação final serão os seguintes:  

1º) Maior número de pontos obtidos na prova de Redação;   

2º) Maior número de pontos obtidos na prova de Língua Portuguesa;   

3º) Idade dos candidatos, da maior para a menor.   

 

4.1.4. Sistema de cotas 

 

 O IFGoiano – Campus Rio Verde, disponibiliza cinquenta por cento das 

vagas dos cursos de Licenciatura a professores da rede municipal e estadual que 

atuam no Ensino Fundamental e Médio, mas que não possuam Licenciatura. Caso 

não haja candidatos inscritos, tais vagas serão, automaticamente, preenchidas pelos 

demais candidatos, obedecendo à ordem de classificação do certame. 

 Existem, ainda, projetos a serem aprovados no Campus da existência de 

cotas para deficientes 

 

4.2. ARTICULAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO E TRABALHO NO CURRÍ CULO E NA 

PRÁTICA EDUCATIVA 

 

É fundamental uma visão integradora do conhecimento e ampliação dos 

direitos sociais por meio da criação de novos tempos e espaços de aprendizagem 

que contribuam para dar condições de acesso e êxito na educação. Segundo 

Hernández (1998), o objetivo da organização dos conhecimentos em experiências 

substantivas de aprendizagem é interpretar esses conhecimentos. Isso é possível 

por meio do currículo que integre as disciplinas técnicas a formação integral do 

indivíduo, favorecendo a formação do trabalhador-cidadão, visto que dessa não se 
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favorece a aprendizagem de maneira fragmentada, mas busca-se a interlocução 

entre os diversos campos do conhecimento.  

O trabalho como princípio educativo rompe com o estreito sentido da 

formação profissional, pois objetiva oferecer uma sólida formação humanística que 

alie à compreensão dos fundamentos da ciência, uma visão global da sociedade 

moderna em seu contexto atual e suas perspectivas futuras. Segundo Frigotto 

(2000, p. 31) o trabalho “é, por excelência, a forma mediante a qual o homem produz 

suas condições de existências, a história, o mundo propriamente humano, ou seja, o 

próprio ser humano”. 

O sentido da formação para o trabalho deve ser a criação de formas de 

humanização do homem da qual faz parte a ética e a política com a superação da 

ambiguidade do conceito de democracia e da naturalização da exclusão 

socioeconômica e cultural.  

 

4.3. ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO – PROEJA 

 

Segundo o Documento-Base do PROEJA, em 2002, o Brasil possuía 

23.098.462 de jovens com idade entre 18 e 24 anos, sendo que apenas 23,3% 

tinham emprego no mercado de trabalho formal. O Documento revela ainda que no 

ano de 2003, “cerca de 23 milhões de pessoas possuíam 11 anos de estudo, ou 

seja, haviam concluído o ensino médio. Esse contingente representava apenas 13% 

do total da população do país.” (MEC, 2006b, p.11). Com base nesses dados pode-

se inferir uma estreita relação entre os anos de escolaridades e as formas de 

trabalho. A educação não se separa do trabalho e a oferta de curso técnico de nível 

médio na modalidade integrada é fator de inclusão social, pois quanto maior o nível 

de escolarização maior as possibilidades de desenvolvimento das condições do 

trabalhador.  

Ao proporcionar uma formação profissional adequada, o curso técnico 

integrado está efetivando o exercício da cidadania, pois dá condições aos jovens de 

elevar seu nível de escolaridade e desenvolvimento cultural possibilitando, assim, a 

saída do mercado informal de trabalho. 

Aos jovens e adultos com histórico de vida de exclusão é fundamental uma 

visão integradora do conhecimento e ampliação dos direitos sociais por meio da 

criação de novos tempos e espaços de aprendizagem que contribuam para dar 
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condições de acesso, permanência e êxito na educação. Segundo Hernández 

(1998), o objetivo da organização dos conhecimentos em experiências substantivas 

de aprendizagem é interpretar esses conhecimentos. Isso é possível por meio do 

currículo integrado, visto que esse não favorece a aprendizagem de maneira 

fragmentada, mas busca a interlocução entre os diversos campos do conhecimento.  

O projeto curricular do Programa de Educação de Jovens e Adultos, uma 

construção sócio-política de expressiva demanda social, caracteriza-se por ser uma 

proposta alternativa. A educação integrada pressupõe pensar e construir uma 

relação com o conhecimento onde a dualidade formativa, ciências humanas, sociais, 

exatas, biológica e da natureza não se estabeleçam dissociadas do saber químico e 

industrial. 

O curso será norteado por eixos temáticos, com o intuito de organizar os 

conteúdos de forma lógica e interdisciplinar, relacionando-os aos conhecimentos 

previamente existentes dos alunos, e sua aplicabilidade na vida social. 

Outro aspecto relevante no desenvolvimento do eixo temático é a pesquisa 

como caminho para a apropriação e produção do conhecimento, ou seja, a pesquisa 

como fundamento da formação humana. E, na ação de investigar, mais importante 

que o resultado da investigação é o sujeito que investiga, as mudanças e 

aprendizagens propiciadas pela ação de pesquisar. Daí, a importância do trabalho 

interdisciplinar, pois ao integrar as diferentes disciplinas, formação geral e específica 

e teoria e prática, a aprendizagem, a produção e criação do saber implica 

investigação e pesquisa.  

As aulas são presenciais, ministradas de segunda à sexta feira, podendo ser 

oferecidas no horário noturno e diurno, conforme estipulado em cada Projeto 

Pedagógico de Curso.  

Os conteúdos das áreas de conhecimento da Base Nacional Comum e Parte 

Diversificada são oferecidos em cinco dias por semana, ao longo de oito semestres. 

A orientação pedagógica e a recuperação paralela ocorrem ao longo das atividades 

diárias.   

O IFGoiano – Campus Rio Verde, tem em seu Estatuto e também explicitado 

em seu Plano de Desenvolvimento Institucional, o compromisso de ofertar, no 

mínimo,  20% do total das vagas para esta modalidade de ensino. 

A intencionalidade de abertura de vagas para outras frentes do curso 

PROEJA está prevista no (PDI), do Campus Rio Verde. 
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4.4. ENSINO TÉCNICO CONCOMITANTE E SUBSEQUENTE 

 

Os Cursos Técnicos ofertados pelo IFGoiano – Campus Rio Verde orienta-

se por uma concepção teórico-metodológica de formação humana que articula a 

teoria e a prática. Optou-se por um currículo que privilegiasse a formação do 

trabalhador-cidadão, o que significa propor ao aluno e professores assumir o 

trabalho como princípio educativo e formação de sujeitos sociais, críticos e 

autônomos como condições para o exercício da democracia e o desenvolvimento da 

subjetividade e das identidades humanas. 

O trabalho como princípio educativo rompe com o estreito sentido da 

formação profissional, pois objetiva oferecer uma sólida formação humanística que 

alie à compreensão dos fundamentos da ciência, uma visão global da sociedade 

moderna em seu contexto atual e suas perspectivas futuras. Segundo Frigotto 

(2000), o trabalho “é, por excelência, a forma mediante a qual o homem produz suas 

condições de existências, a história, o mundo propriamente humano, ou seja, o 

próprio ser humano” (p. 31). 

O sentido da formação para o trabalho deve ser a criação de formas de 

humanização do homem da qual faz parte a ética e a política com a superação da 

ambiguidade do conceito de democracia e da naturalização da exclusão 

socioeconômica e cultural.  

O Curso Técnico trabalha com o sistema de disciplinas, pois permite uma 

melhor organização sequencial, bem como, uma implementação de conteúdo. Desta 

maneira possibilitando uma melhor formação para o técnico. 

Espera-se também que o sistema de disciplina facilite a aprendizagem do 

aluno por ser um sistema mais dinâmico, com cargas horárias menos exaustivas 

com um mesmo professor.  

Os cursos Técnicos terão duração que variam de três a quatro semestres, 

definidas em respectivos planos de curso, e está organizado com disciplinas que 

oferecem as bases tecnológicas necessárias na construção das competências e 

habilidades específicas para a formação desejada. 

Para que o aluno receba o diploma de técnico, ele deverá comprovar a 

conclusão de todas as disciplinas oferecidas em todos os períodos, a realização do 

estágio e a integralização das horas de atividades complementares. 
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4.5. ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-G RADUAÇÃO 

 

A implantação de curso de graduação e pós-graduação será dependente de 

existência de condições de infra-estrutura física, bem como de qualificação e 

dedicação do corpo docente, observando, também, o que dispõe o estatuto do 

IFGOIANO – Campus Rio Verde. 

O curso de graduação a ser implantado, será proposto à Direção Geral do 

IFGOIANO – Campus Rio Verde, mediante projeto elaborado por uma comissão 

instituída por portaria. 

O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de cada curso proposto, a partir de 

2006, deverá ser submetido à apreciação do Diretor Geral com, pelo menos, nove 

meses de antecedência da data prevista para seu início. Para apreciação de cada 

curso a Direção-Geral constituirá comissão oficial formada por docentes e 

coordenadores de cursos de graduação já existentes. No prazo de 45 dias, contados 

do recebimento do PPC, a Direção Geral deverá pronunciar-se e submeter sua 

decisão ao Conselho Diretor. 

 

4.5.1. – Duração dos cursos 

 

Os cursos de graduação terão duração mínima de 3 (três) anos e máxima de 

5,0 (cinco anos), contados a partir da data da primeira matrícula. 

O aluno de graduação terá um prazo mínimo de 01 (um) ano e o máximo de 6 anos 

para concluir seu curso. Ultrapassado o limite máximo o aluno deverá prestar novo 

vestibular. 

O período em que o aluno estiver com matrícula trancada será contado para 

determinação do prazo de conclusão do curso.  

Os cursos de pós-graduação em nível de especialização terão, no mínimo, 360 

horas de carga horária, de mestrado terão duração de dois a três anos e de 

doutorado de três a quatro anos. 
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4.6 – CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

As estruturas curriculares dos cursos de graduação serão propostas pela 

comissão específica, e homologada pelo Conselho Diretor. As reestruturações serão 

feitas pelo colegiado do curso e homologadas pelo Conselho Diretor. 

Haverá, para cada período letivo, uma relação de oferta de disciplinas que 

poderá conter disciplinas optativas. A integralização de créditos, a média de 

aprovação, a oferta de disciplinas, a disponibilidade de vagas, a matrícula, o 

aproveitamento de disciplinas, o registro de disciplina, a emissão de histórico 

escolar, trabalho de conclusão de curso, dissertação, tese, matrícula especial, 

colação de grau e a emissão e registro de diploma serão de acordo com o que está 

estabelecido no Regulamento Geral de Cursos de Graduação e no Regulamento dos 

Cursos de Pós-Graduação do IFGoiano – Campus Rio Verde, aprovados pelo 

Conselho Diretor desta Instituição. 

 A ampliação dos cursos superiores está prevista no PDI do IFGoiano - 

Campus Rio Verde. 

 

4.7 – CURSO DE LATU-SENSU 

 

 O IFGoiano – Campus Rio Verde, conta atualmente com o curso de 

Especialização em Educação Profissional Integrada à Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

 O curso foi iniciado no ano de 2009, tendo em vista as inúmeras novidades e 

desafios políticos, didático-pedagógicos e metodológicos constantes no PROEJA – 

entendido como política pública voltada para a formação de jovens e adultos vítimas 

de processos históricos que os cercearam do direito à conclusão da educação 

básica e de uma formação profissional de qualidade.  

Portanto, é imprescindível a consolidação de uma política de formação 

continuada de profissionais – docentes, técnicos administrativos e gestores 

educacionais – como uma das maneiras fundamentais para se mergulhar no 

universo das questões que compõem a realidade desse público, de investigar seus 

modos de aprender de forma geral, buscando compreender e favorecer lógicas e 

processos de sua aprendizagem no ambiente escolar. 
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 Tal exigência fundamenta-se na escassez, na formação superior, em especial 

naquela voltada para o magistério, da abordagem de temas que contemplem as 

questões que permeiam o PROEJA, tais como a relação trabalho-educação; a 

gestão democrática participativa; os currículos integrados na direção da formação 

unitária; as especificidades da educação do campo; direitos humanos, diversidade e 

inclusão.  

        

4.8 – CURSOS DE STRICTO-SENSU 

 

 O curso de Mestrado em Ciências Agrárias foi iniciado no ano de 2009 e 

visa aprofundar os conhecimentos científicos adquiridos na formação acadêmica, 

promover a competência pedagógica, ética e científica do aluno, e também a 

formação de docentes pesquisadores para gerar e adaptar conhecimentos e/ou 

tecnologia em agronegócios. 

 Temos como principal finalidade o desenvolvimento da pesquisa, e 

comprometidos com uma educação de qualidade pretendemos formar profissionais 

que possam atuar como pesquisadores e/ou como docentes da educação 

profissional, da graduação e da pós-graduação. 

 O público alvo profissionais são portadores de diploma de graduação 

obtidos em cursos reconhecidos pelo MEC, nas áreas de Ciências Agrárias, 

Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra. 

 A ampliação dos programas de Pós-Graduação Stricto sensu  está prevista 

no Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFGoiano – Campus Rio 

Verde. 

 

 

4.9 – POLÍTICAS DE PESQUISA 

 

É uma grande preocupação do IFGoiano – Campus Rio Verde dar 

continuidade aos projetos de pesquisa em andamento nas áreas de produção 

vegetal, produção animal, desenvolvimento de produtos alimentares, controle de 

qualidade de alimentos e água e trabalhos das áreas de sócio-economia. 

Para tanto, temos como princípio o desenvolvimento do Programa de 

Iniciação Científica (PIBIC, PIBITI e PIVIC), junto aos alunos de cursos técnicos e de  
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graduação, através da concessão de bolsas de iniciação científica, com recursos do 

CNPQ e do planejamento orçamentário da instituição, além da viabilização do pleno 

funcionamento dos laboratórios de ensino e pesquisa.  

Sabemos que a pesquisa, dentro da Instituição de Ensino não ocorre somente 

com Programas de Iniciação Científica, mas também com a execução de Jornadas 

Científicas, Congressos de Iniciação Científica, implantação de campos 

experimentais, visitas técnicas às instituições, locais e regionais, de pesquisa e de 

produção. 

Para realizarmos este incentivo à pesquisa, temos como política incentivar e 

orientar docentes para participação em grupos de pesquisas, apresentação de 

trabalhos científicos em congressos, publicação em periódicos especializados e 

encaminhamento de projetos às instituições de fomento. 

O IFGoiano - Campus Rio Verde vem consolidando seu programa de 

pesquisa e de extensão, baseado nas seguintes prioridades: As dissertações de 

mestrado e/ou teses de doutorado dos seus docentes devem ser de interesse 

regional; As pesquisas têm sido direcionadas para as áreas de agricultura, de 

pecuária, agroindústria e sócio-economia; Os projetos de pesquisa e extensão são 

voltados, preferencialmente, para pequenas e médias empresas e para aspectos 

técnicos de interesse geral; Os trabalhos de pesquisas desenvolvidos pelos 

docentes visam ainda formar profissionais de nível médio, de graduação e pós-

graduação para atuarem em pesquisas em empresas ou instituições ensino públicas 

e/ou privadas. 
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5. CONCEPÇÕES E PROCESSOS DE ENSINO E DE 

APRENDIZAGEM  

 

5.1. FUNDAMENTOS ÉTICOS- POLÍTICOS 

 

          O IFGoiano – Campus Rio Verde tem como apoio jurídico seu Estatuto e 

Regimento Interno, as normas federais aplicadas ao Ensino Médio, Técnico e 

Tecnológico e, nas normas Estaduais, no que diz respeito ao PROEJA. Suas ações 

são voltadas para a formação do profissional ético, responsável, crítico, capaz de 

buscar o conhecimento de forma a manter-se atualizado e de atuar na sociedade em 

transformação. 

 A política do Instituto é voltada para a excelência na prestação de serviços 

educacionais. Exige de todos que nela atuam o compromisso com sua missão, o 

auto-aperfeiçoamento e o respeito às normas que direcionam as atividades da 

mesma. 

 Trabalhar para a formação integral de seus alunos é compromisso 

insubstituível na política de trabalho do IFGoiano – Campus Rio Verde. Os cursos 

oferecidos neste Campus tem como objetivos: 

•  contribuir para a formação de cidadãos críticos e conscientes de suas 

possibilidades, capazes de lidar com as adversidades do mundo, nos 

aspectos políticos, socioeconômicos e pessoais e de colaborar para a 

transformação do meio em que estão inseridos.    

• formar profissionais com sólida formação humanística e que demonstrem 

compreensão do todo em que atuam, de modo integrado, sistêmico e estratégico, 

bem como de suas relações como o meio externo. 

           Em suma, tem por objetivo específico formar um profissional que alie à 

compreensão dos fundamentos da ciência a uma visão global atualizada da 

sociedade moderna em seu contexto atual e perspectivas futuras. 

 

5.2. ORIENTAÇÃO EPISTEMOLÓGICA 

 

 O IFGOIANO - Campus Rio Verde tem como base os princípios: 
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a) Existem diversas abordagens e procedimentos para o processo educativo e para 

focar a problemática da educação.  

b) Cada abordagem tem sua orientação epistemológica que deve ser 

contextualizada e iluminadora do procedimento.  

c) Seja qual for a orientação, o aluno deve aprender por que os conhecimentos não 

têm mais a validade de uma vida, ou seja, estão sempre sofrendo agregações e até 

modificações. 

d) É possível interagir com processos e conhecimentos diferentes quando todos têm 

o mesmo fim. 

d) O fim último de qualquer procedimento é a boa aprendizagem do aluno e sua 

promoção como pessoa, como estudante, como cidadão e como pesquisador.  

 Para isso os professores do IFGOIANO - Campus Rio Verde precisam 

assegurar experiências que permitam ao educando: 

• Reconhecer em si aptidões, talentos, habilidades e potencialidades; 

• Considerar o aluno como centro das ações educacionais no sentido da 

construção do conhecimento, buscando ainda caminhos de inclusão para 

aqueles que apresentam qualquer tipo de dificuldade; 

• Adotar políticas que possibilitem a inclusão social, a democratização do 

acesso e permanência na escola; 

• Expandir a inteligência e a criatividade; 

• Acessar conhecimentos científicos, a exploração e a pesquisa. 

 

5.3. PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

A proposta pedagógica da Instituição será voltada para a busca das inter-

relações dos conteúdos e de coerência de conjunto. Para tanto, serão desenvolvidas 

formas de articulação dos conhecimentos que possibilitem a geração de 

aprendizagens significativas e qualidade no processo ensino-aprendizagem. 

Será levada em conta a diversidade dos processos educativos do ensino, 

através de práticas pedagógicas compartilhadas e de equipes, pelo diálogo e pelas 

experiências diárias a serem vivenciadas pelos alunos no IFGOIANO - Campus Rio 

Verde. 
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A metodologia a ser aplicada estará voltada para desenvolver no acadêmico, 

os conhecimentos de base relativos à cultura, à sociedade, às ciências e às idéias, a 

fim de fornecer os fundamentos necessários para uma concepção científica da vida 

e ao desenvolvimento das faculdades cognitivas, da capacidade para a auto-

aprendizagem contínua e crítica, da criatividade, do espírito de inovação, de 

disposição à versatilidade e de trabalho de interesse do acadêmico, das empresas e 

da sociedade.   

A prática pedagógica voltar-se-á para a contextualização dos conteúdos o que 

irá requerer do professor a busca pelo conhecimento das dimensões da vida dos 

acadêmicos e das práticas sociais em que estão inseridos, para entendê-los como 

sujeitos do seu próprio processo de formação; contribuir para sua libertação e 

transformação em sujeito crítico.  

Os métodos e técnicas a serem aplicados no trabalho educativo estarão 

voltados para o incentivo à participação, à criatividade e à críticidade do aluno, sua 

disposição para aprender continuamente e de trabalhar coletivamente. Para a 

construção do trabalho interdisciplinar serão realizadas pesquisas compartilhadas, 

promoção conjunta de palestras, seminários, mini-cursos, visitas técnicas, 

elaboração de projetos e de temas geradores.  

 A ação educativa deve ser definida de acordo com os pressupostos teóricos 

e metodológicos que melhor se dá ao conteúdo, visando a atuação do professor 

como um intelectual capaz de relacionar os conteúdos básicos e a avaliação de 

forma ética, humana, coerente e significativa no sentido de ser parte do processo de 

ensinar, estudar, aprender, consolidar, construir e reconstruir conhecimentos para 

cada habilidade necessária à atuação profissional do educando, atendendo as 

diretrizes e bases da Educação Nacional, as Diretrizes e Bases da Educação 

Profissional e as Diretrizes Curriculares de Cada Curso Superior e demais 

orientações legais pertinentes.  

 

5.4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

 O currículo, no âmbito do IFGoiano - Campus Rio Verde é entendido de 

forma ampliada, ou seja, “uma maneira de pensar a educação que prioriza os 

conhecimentos escolares e a forma como são tratados nos cursos e nas salas de 

aula” (Forquim, 1993). Compreende, portanto, conhecimentos, idéias, hábitos, 
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valores, convicções, técnicas, recursos, artefatos, procedimentos e símbolos, 

dispostos em conteúdos de matérias/disciplinas escolares e respectivos programas, 

com indicações de atividades/ experiências para sua consolidação e avaliação. 

Nesse sentido, todos terão que cuidar para que haja espaço e respeito ao 

multiculturalismo e para correção cabal a toda forma de preconceito, do modo mais 

eficaz que a ação exigir, seja, via repreensão pública, administrativa ou judicial.  

Também, as ações de administradores, docentes e técnico-administrativos do 

IFGOIANO - Campus Rio Verde, em qualquer nível de ensino, devem buscar 

desenvolver:  

a) Espírito empreendedor; 

b) O ser humano em seu sentido integral, ou seja social, emocional e 

cognitivo; 

c) Ações comunitárias; 

d) Meio ambiente. 

 O IFGoiano - Campus Rio Verde propõe uma atuação participativa e 

transformadora da comunidade. Para tanto, considera as seguintes dimensões: 

a) Escola: ambiente de partilha, comunidade de aprendizagem, espaço politizado e 

politizador. Deve promover uma conduta que busque o processo de integração 

social, possibilitando ao aluno o conhecimento e a aplicação dos seus direitos e 

deveres. 

b) Professor: intelectual portador e construtor de conhecimentos e saberes, elo entre 

alunos, escola e meio social. Pesquisador consciente de sua condição de aprendiz é 

flexível que leva o aluno a aprender. 

c) Aluno: cidadão, sujeito da própria aprendizagem. Deve empenhar-se em 

experiências profissionais e comunitárias, buscando exercer a cidadania 

responsável e solidária. 

d) Metodologia: baseia-se na interdisciplinaridade, transdisciplinariedade e 

contextualização. Toda metodologia empregada deve permitir que o aluno receba a 

informação, processe e construa o conhecimento de modo a transformá-lo em vida. 

 

5.5. PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DAS COMPETÊNCIAS 

 

O processo de construção das competências deverá ser conduzido para a 

busca do conhecimento de forma gradativa e aprofundada, que busque 
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intensificar no aluno a tomada de decisão nas situações de problemas, através 

de: 

• Aulas expositivas e/ou interativas 

• Atividades individuais e em grupo 

• Discussão, fóruns de debates e seminários 

• Pesquisas bibliográficas 

• Desenvolvimento de projetos interdisciplinares 

• Visitas Técnicas 

• Vídeos 

• Oficinas Práticas 

• Prática Profissional 

• Enfoque empreendedor, através dos facilitadores, que possibilitará ao 

aluno desenvolver uma visão global das oportunidades de atuação no 

mercado de trabalho. 

 

5.6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

A aprendizagem é um processo dinâmico que ocorre através do 

comportamento ativo do estudante, onde ele aprende à medida que participa das 

experiências e que reelabora o seu conhecimento. Os procedimentos didáticos, 

segundo HAYDT (1995), devem contribuir para que o aluno participe das 

experiências de aprendizagem observando, lendo, escrevendo, experimentando, 

propondo hipóteses, comparando, classificando, analisando, sintetizando etc. 

Consideramos aqui, procedimentos didáticos como ações, processos ou 

comportamentos planejados pelo professor, para colocar o aluno em contato direto 

com as coisas, fatos ou fenômenos, que lhes possibilitem modificar sua conduta em 

função dos objetivos previstos. 

 A avaliação é um processo didático que tem como principal função ser um 

momento de feed back do professor em relação ao aluno e a turma como um todo. É 

um processo didático e não um momento estanque. Deve ser vista como uma 

possibilidade de novas aprendizagens e momentos educativos. Segundo Hoffman 

(2001), “avaliar é acompanhar a construção do conhecimento do aluno”.  
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Segundo esta perspectiva a educação objetiva promover alunos pensantes, 

participativos e argumentativos. A avaliação, para ser coerente com esta concepção, 

deve ser o momento de verificar se esses alunos, de posse de conteúdos básicos, e 

a partir deles, sabem pensar, argumentar e contrapor. 

A avaliação dos alunos regulares dar-se-á paralelamente à realização de 

cada atividade, verificando a habilidade demonstrada na sua execução. 

Para subsidiar o trabalho docente no processo de acompanhamento e 

avaliação escolar dos alunos o IFGOIANO – Campus Rio Verde o corpo docente 

será orientado a partir do pressuposto de que a avaliação deverá ser contínua e 

cumulativa com preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, 

prevendo a possibilidade de recuperação contínua, sistemática e paralela ao período 

letivo. 

 Avaliação será processual e justa, visando o crescimento individual do 

aluno, proporcionando-lhe oportunidades de atender ao nível de exigência do 

IFGoiano – Campus Rio Verde. Também considera que seu contexto representa um 

referencial para o professor redirecionar sua prática.  

 

5.6.1. Avaliação de aprendizagem do acadêmico 

 

A avaliação da aprendizagem dos acadêmicos dar-se-á paralelamente à 

realização de cada atividade escolar. Em cada disciplina, será contínua e cumulativa 

e será definida pelo professor responsável pela mesma, podendo constituir-se de 

provas orais e/ ou escritas, trabalhos técnicos individuais ou em grupo, organização 

e apresentação de seminários, palestras, workshop e outras atividades escolares. O 

acadêmico será submetido a várias avaliações durante o semestre letivo. 

A recuperação do acadêmico será paralela e ao longo das aulas. A data de 

realização das avaliações de recuperação será definida pelo professor responsável 

pela disciplina. 

Tendo por base os elementos abaixo selecionados, que serão priorizados no 

desenvolvimento do curso, considera-se oportuno discutir os seguintes aspectos que 

nortearão o processo de acompanhamento e controle do rendimento escolar: 

Conhecimentos – apreensão, em diferentes níveis, de conceitos científicos, 

tecnológicos e culturais, capacidade adquirida a partir da interação dos dados 

acumulados, de construir novos conceitos. 



 37 

Compreensão  – entender e explicitar informações e princípios estabelecidos a partir 

de especulações e experiências. 

Construção de conceitos  – produzir novos conceitos, partindo de diferentes idéias 

e das relações de causa e efeito, de tempo, de espaço, de proporcionalidade, de 

relevância social, etc. 

Relacionamento de idéias  – perceber suas ligações e poder argumentar, com 

auxílio de diferentes idéias ou princípios, com o objetivo de demonstrar a existência 

ou não de determinado fato ou questão. 

Habilidades  – procedimentos gerais e específicos que devem ser dominados para a 

execução de atividades próprias e necessárias ao exercício de certas funções, 

papéis sociais, ocupações e profissões. 

Produção de texto  – comunicação através de diferentes portadores de texto, 

articulada a partir da escolha de uma mensagem ou idéia, organizada com coerência 

e coesão textual e de acordo com as normas da língua utilizada para a 

comunicação. 

Comunicação interpessoal  – capacidade de se expressar e se comunicar com 

clareza e empatia, no contato pessoal ou em apresentações para grupos ou platéias. 

Raciocínio lógico  – identificar situações-problemas, analisar suas causas, elaborar 

hipóteses plausíveis e demonstrar as suas possíveis soluções. 

Comportamentos  – ações e reações, modos de agir diante de determinadas 

situações, devido a predisposições decorrentes de atitudes favoráveis ou 

desfavoráveis. Eles definem a conduta de uma pessoa e dão sustentação às suas 

ações no campo social e profissional. 

Cooperação  – contribuir para o sucesso de objetivos comuns, compartilhando com 

os outros habilidades e conhecimentos e respeitando suas idéias e diferenças. 

Pontualidade – Possuir capacidade de auto-organização e disciplina para 

cumprimento de tarefas e atividades estabelecidas. 

Organização nos trabalhos  – organizar, processar e manter registros de maneira 

sistemática. 

Participação – trabalhar cooperativamente com os outros e contribuir no grupo com 

idéias, sugestões e esforço. 

Liderança – demonstrar capacidade de incentivar a participação do grupo, dando 

exemplos ou convencendo-os. Encorajar e persuadir, incluindo saber desafiar com 

responsabilidade, com procedimentos, com políticas e com autoridade. 
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Iniciativa  – Buscar soluções de situações problemáticas a serem enfrentadas no dia 

a dia. 

Criatividade  – perceber soluções e/ou alternativas inovadoras para as situações ou 

problemas do dia a dia. 

 

5.6.2. Instrumentos 

 

No processo de verificação da apreensão das competências pelo aluno, 

poderão ser usados instrumentos como: 

avaliação teórico-prática; 

seminários; 

relatórios; 

debates; 

exercícios; 

entrevistas; 

execução de projetos; 

pesquisas temáticas; 

freqüência; 

Participação; 

Poderão ser aplicadas diversas avaliações durante o semestre letivo. Se o 

aluno faltar a alguma avaliação fará um requerimento de 2ª chamada, num prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis, após a data da aplicação da prova. Se o aluno não 

apresentar um documento (atestado médico, convocação judicial, convocação 

eleitoral etc.) que justifique sua ausência, pagará uma indenização no valor de R$ 

15,00 (Quinze Reais), para o Ensino Técnico, e R$ 40,00 (Quarenta Reais) para o 

Ensino Superior. 

  O aluno só terá direito ao Certificado de Conclusão do Curso se obtiver, no 

mínimo, a nota 6,0 em todas disciplinas do curso e no mínimo 75% (setenta e cinco) 

de frequência.  

Tendo em vista que as aulas do IFGoiano – Campus Rio Verde são 

obrigatoriamente presenciais, se o aluno tiver mais de 25% (vinte e cinco) de faltas 

na disciplina, será reprovado, mesmo que tenha alcançado média igual ou superior a 

6,0 (seis). 
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5.6.3. Aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores nos Cursos 

Técnicos 

 

Para obter certificação das competências que julga possuir, o aluno deverá 

comprovar aquelas previstas para cada módulo do curso, salvo se apresentar 

certificação em cursos modulares equivalentes. 

 Para aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores visando o 

recebimento de certificação total ou parcial dos módulos, o aluno matriculado fará 

um requerimento e será avaliado por meio de um ou mais dos seguintes 

instrumentos: 

a) Entrevista pelo titular do módulo, que deverá ser assistido por outro 

docente da área. 

b) Avaliação teórico-prática realizada pelo titular do módulo e assistido por 

outro docente da área. 

c) Revisão bibliográfica com apresentação oral ao titular e assistente. 

  O professor titular marcará com o aluno o início e o término das atividades 

propostas para a avaliação, tendo como referencial a data do requerimento de 

certificação. 

 O prazo de avaliação não deverá ser superior a 60 dias, a contar da primeira 

entrevista. 

Concluído todo o processo de aproveitamento e conhecimentos anteriores e o 

interessado tendo desenvolvido todas as competências, a instituição providenciará a 

expedição de Certificado ou Diploma. 

 

5.6.4. Aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores nos Cursos 

Superiores 

 

Na graduação, unicamente, se o aluno cursou disciplinas em outras IES que 

seja similar em, no mínimo, 75% de seu conteúdo programático e carga horária com 

as do Campus Rio Verde, leia-se curso em que ele está matriculado, ele pode 

solicitar o aproveitamento das mesmas 
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5.7. - CERTIFICADOS E DIPLOMAS 

 

De acordo com a organização curricular e com os critérios de avaliação do 

projeto de curso, o aluno ao ser considerado apto ao final dos semestres poderá 

receber o Histórico Escolar e, no final do curso, o Diploma, caso tenha integralizado 

todas as disciplinas, concluído o estágio obrigatório e atividades complementares, e 

defendido o Trabalho de Curso (TC), quando houver. 

Os Certificados e Diplomas serão acompanhados pelo respectivo Histórico 

Escolar que explicita as competências profissionais adquiridas. 
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6. CORPO DISCENTE 

 

6.1. REGIMENTO DO CORPO DISCENTE 

 

 O IFGOIANO – Campus Rio Verde dispõe de um regimento interno que 

regulamenta os direitos e deveres dos alunos de Ensino Técnico, PROEJA2 e 

Graduação3. 

 Este regimento foi elaborado pelas respectivas Diretorias de Ensino e 

aprovados pelo Conselho Diretor. É nele que são explicitadas todas as questões que 

competem aos alunos acerca de avaliação, transferência, utilização dos espaços do 

Instituto, matrícula, aproveitamento de disciplinas. 

 

6.2. PERFIL HUMANO 

 

 O principal papel da educação é possibilitar aos indivíduos possibilidades de 

crescimento, profissional e humano.  

 Pensando nessa capacidade transformadora e emancipatória da educação 

na sociedade, nós do IFGoiano, temos como principal objetivo, mas do que a 

formação de profissionais, formar pessoas, cidadãos, construtores de uma 

sociedade mais justa e igualitária. 

 Somos pautados em princípios de ética e igualdade, para que dessa forma 

possamos formar indivíduos comprometidos com o bem estar da sociedade que os 

rodeia. 

  

6.3. PERFIL PROFISSIONAL 

 

O perfil pretendido baseou-se na concepção do profissional como agente 

essencial nas organizações, desenvolvendo, para isso, o conjunto de habilidades 

afins e permitindo ao mesmo tempo a possibilidade de empreender seu próprio 

negócio.  

 Ao final do curso o aluno deverá: 

                                                 
2 Ver anexo 1 
3 Ver anexos 2  
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•  possuir domínio dos instrumentos do conhecimento, exercitando os 

processos e habilidades cognitivas como atenção, memória e o pensamento 

mais complexo; 

• ter capacidade de se comunicar e aprender a elaborar pensamentos 

autônomos e críticos. 

• participar de projetos comuns. 

• estar apto a exercer as atividades inerentes ao técnico da área de estudo e a 

desenvolver competências que o tornem apto a enfrentar variadas situações e 

saber trabalhar em equipe. 

• compreender e desenvolver uma visão sistêmica do ambiente em que atua. 

• ter capacidade de comunicação interpessoal, leitura, representação simbólica 

e gráfica. 

• interagir e se comunicar com profissionais da área afim no desenvolvimento 

de projetos em equipe. 

•  atuar eticamente no campo profissional, no contexto social e ambiental. 

• elaborar, coordenar e avaliar atividades relacionadas às áreas de sua atuação 

nas organizações.     

• utilizar recursos de informática na elaboração de seu trabalho. 

 

6.4. PROGRAMA DE PRÁTICA PROFISSIONAL (PPP) E/OU ES TÁGIO 

SUPERVISIONADO4  

 

O PPP destina-se a complementar a formação dos alunos dos cursos 

técnicos e de graduação na perspectiva de uma maior integração com o mundo do 

trabalho e o setor produtivo, atendendo às competências demandadas pelas 

empresas no perfil do profissional desejado, quais sejam: iniciativa, liderança, 

autoconfiança, auto-conhecimento, motivação, capacidade de gerenciar mudanças e 

de empreender. Sua base é o desenvolvimento pessoal e social dos alunos, e, das 

competências produtivas e cognitivas dos mesmos (aspecto produtivo e cognitivo). 

O Estágio Supervisionado é o desempenho teórico prático do aluno na 

empresa, em atividades relacionadas com a habilitação ministrada pela Instituição 

                                                 
4 Para maiores esclarecimentos sobre o processo de estágio na Instituição, ver – Lei 11788, de 25/09/2008 
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de Ensino e cursada pelo aluno, objetivando a sua integração com a empresa e 

através dela, com a comunidade.  

Constitui-se com uma importante etapa de aprendizagem do aluno à sua 

formação profissional, e que o habilita legalmente ao exercício de uma profissão. 

Constitui-se, ainda, através de sua aplicação sistemática de avaliação, num valioso 

instrumento de medida do Currículo Pleno da Escola, com propostas de alterações 

periódicas, visando a constante integração do processo Ensino-Aprendizagem com 

a realidade do mercado de trabalho. 

A Carga Horária Mínima destinada ao Estágio Supervisionado será definida 

nos planos de cursos ou PPC´s das habilitações ofertadas pelo IFGOIANO - 

Campus Rio Verde. 

No decorrer da realização do estágio supervisionado, o aluno poderá 

desenvolver atividades que: 

• estejam voltadas para o desenvolvimento de novos produtos; 

• relacionem os aspectos produtivos com sua interferência na 

preservação ambiental. 

• estejam relacionadas ao planejamento, execução e controle do 

processamento da matéria prima. 

• estejam voltadas para a coordenação, apoio ou supervisão de projetos 

sociais e tecnológicos. 

• Estejam voltadas para o planejamento, organização e controle de 

atividades administrativas. 

 No desenvolvimento do estágio, o aluno deverá ser acompanhado e 

avaliado pelo supervisor de estágio da empresa, e pelo professor orientador de 

estágio, da Instituição. 

 Serão processada pelas empresas em que os acadêmicos realizarem estágio, 

após a conclusão do mesmo, os seguintes aspectos a serem avaliados:  

• Qualidade do plano de estágio elaborado pelo acadêmico. 

• Conhecimentos demonstrados no cumprimento do programa de estágio. 

• Sociabilidade, interesse, iniciativa e responsabilidade. 

A partir de 2008, o IFGOIANO - Campus Rio Verde implementou as bolsas de 

Estágio Remunerado (Apoio Técnico) dirigida a estudantes dos cursos técnicos, 

selecionados através de Edital de Seleção próprio. Tal iniciativa está normatizada 
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pelo “Regulamento de Bolsas de Apoio Técnico do IFGOIANO - Campus Rio 

Verde”5, aprovado pelo Conselho Diretor. 

 

6.5. ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 

Como atividades complementares o aluno terá uma cota de horas para 

complementação do PPP, ou Estágio Supervisionado, que poderão englobar as 

seguintes atividades: participação em congressos, debates, seminários e palestras; 

desenvolvimento de pesquisas e projetos; visitas técnicas, oficinas práticas e 

produção de material audiovisual relativo ao módulo cursado. 

A participação nas atividades será comprovada pelo aluno por meio da 

apresentação dos certificados de participação no caso de atividades externas ou 

internas de congressos, debates, seminários, oficinas práticas e palestras. 

No caso de desenvolvimento de pesquisas, projetos ou produção de material 

audiovisual, deverá o aluno apresentar proposta de trabalho solicitando ao professor 

orientador que agendará, no mínimo, dois encontros para acompanhamento das 

atividades de pesquisa. Após a conclusão do projeto e/ou pesquisa, o aluno 

apresentará o relatório da referida atividade e o instrumento, produto ou serviço, 

produzido e/ou pesquisado. 

A comprovação de participação em visitas técnicas ocorrerá através da 

apresentação de declaração de empresa visitada e elaboração pelo aluno de 

relatório da atividade desenvolvida. 

  A carga horária que prevalecerá das atividades abaixo relacionadas 

será a que estiver especificada nos certificados. 

• Congressos  

• Debates  

• Seminários 

• Palestras 

• Pesquisas 

• Desenvolvimento de projetos  

• Visitas Técnicas 

• Oficinas Práticas  

                                                 
5 Ver anexo 3 
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• Produção de material audiovisual  

• Mini-cursos  

 

6.6. REGULAMENTO DO TRABALHO DE CURSO (TC.) 

 

Além do estágio obrigatório e atividades complementares, os estudantes de 

graduação e pós-graduação, deverão entregar ao final do curso, a monografia, ou 

TC. 

Atualmente todos os cursos de graduação possuem a mesma normalização, 

denominada Manual para organização e apresentação de monografia6, salvando as 

especificidades de cada curso. 

A monografia constitui o resultado de um estudo científico ou revisão sobre 

um tema único e bem delimitado em sua extensão. Poderá ser realizada segundo 

duas frentes de pesquisa, que é a de pesquisa experimental, ou pesquisa literária. O 

aluno, a partir do tema proposto para sua monografia, poderá escolher o tipo de 

pesquisa que realizará e o professor que o orientará em sua pesquisa.  

A monografia ou dissertação, no caso do mestrado, deverá passará por uma 

banca avaliadora que irá classificar como satisfatória ou não satisfatória, sugerindo 

alterações para aperfeiçoamento da versão final da monografia. 

A aprovação da monografia é requisito fundamental para que o aluno possa 

colar grau e obter o título de bacharel, licenciado ou tecnólogo, no caso da 

graduação, ou título de especialista, no caso da pós-graduação Lato sensu. No caso 

do mestrado e doutorado, os discentes deverão elaborar e defender sua dissertação 

ou tese, fruto de pesquisa experimental, supervisionada pelo orientador.  

 

6.7. ORIENTAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS 

 

Cada aluno de curso superior terá um orientador de TC., que tem como 

funções aquelas relacionadas no Regulamento Geral dos Cursos de Graduação do 

IFGOIANO - Campus Rio Verde7. 

 

 

                                                 
6 Ver anexo 4 
7 Ver anexo 2 (Regimento do Curso Superior), parágrafo Sessão VIII, Art. 27, 28 e 29. 
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6.8. MONITORIA DE ENSINO 

Em apoio ao ensino e aprendizagem, foi implantado, a partir de 2008, o 

Programa de Monitoria de Ensino voltado a alunos de graduação aprovados em 

processo seletivo para este fim, conforme orienta o Regulamento de Monitoria de 

Ensino8, aprovado pelo Conselho Diretor. 

 

6.9. INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

O IFGOIANO – Campus Rio Verde, conta atualmente com 26 bolsas de 

Iniciação Científica financiadas pelo CNPq. Nove bolsas, de igual valor, são 

custeadas com recursos orçamentários do próprio Instituto. A seleção dos alunos 

bolsistas é realizada através de Edital de Seleção próprio, onde orientadores, 

discentes e projetos de pesquisa concorrem entre si, sendo ranqueados por ordem 

de classificação.  

 

                                                 
8 Ver anexo 5 
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7. COORDENAÇÃO E CORPO DOCENTE 

 

7.1. ENSINO TÉCNICO E PROEJA 

  

 Os Cursos Técnicos desta Instituição serão geridos pela Diretoria de Ensino 

Médio e Técnico, composta pela Direção de Ensino Médio e Técnico, pela Gerência 

de Ensino Médio e Técnico, e terá como suporte pedagógico e psicológico a equipe 

educacional. 

 

7.2. ENSINO SUPERIOR 

 

Os cursos de graduação terão base na Diretoria de Ensino de Graduação, 

Gerência de Graduação e coordenações de curso específicas. 

Haverá um Colegiado de Curso para cada curso superior do IFGOIANO – Rio 

Verde, que será constituído por: 

a) Coordenador do curso, o qual supervisiona o seu funcionamento, estabelece a 

pauta, convoca e preside as suas reuniões; 

b) Três (3) professores efetivos, relacionados ao curso, eleitos por seus pares e que 

estejam efetivamente exercendo atividades docentes; 

c) Um (01) servidor técnico administrativo, envolvido com as atividades do curso e 

que esteja efetivamente exercendo atividades de técnico administrativo; 

d) Um (01) discente, que esteja no segundo período ou posterior do curso, eleito por 

seus pares, que não participe de outro colegiado deste Campus, e que esteja 

efetivamente exercendo atividades discentes; 

e) O coordenador do curso terá mandato de dois anos, com possibilidade de uma 

recondução. 

 A escolha do coordenador do curso é feita por eleição direta, entre seus pares 

e discentes, sendo que a distribuição dos votos é de 2/3 para os docentes do curso, 

e 1/3 para os discentes do curso. 
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7.3. CORPO DOCENTE 

 

O corpo docente do Instituto será constituído, prioritariamente, por docentes 

do quadro permanente deste IFGoiano e terão as seguintes atribuições: 

a) Ministrar aulas teóricas e práticas;  

b) Acompanhar e avaliar o desempenho dos alunos nas respectivas disciplinas; 

c) Orientar o TC, Dissertação e Tese dos alunos e acompanhar o cumprimento do 

seu programa de atividades;  

d) Promover seminários;  

e) Compor  bancas examinadoras de monografias, dissertações e teses;  

f) Desempenhar todas as demais atividades, dentro dos dispositivos regimentais, 

que possam beneficiar os cursos.  

 

7.3.1. – Distribuição da carga horária docente nas atividades do IFGoiano – 

Campus Rio Verde 

 
 As atividades do IFGoiano – Campus Rio Verde são definidas como: 

pedagógicas, administrativas, ensino, pesquisa e extensão, sendo normatizadas 

conforme a Resolução 002, de 18 de junho de 2007, do Conselho Diretor que Institui 

a Distribuição da Carga Horária dos Docentes do IFGOIANO - Campus Rio Verde9 

entre as atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração, revoga as 

anteriores e estabelece normas para criação do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CEPE), criação de Câmara de Ensino, Câmara de Pesquisa e Pós-

Graduação e a Câmara de Extensão. 

 

7.3.2. Contratação de docentes substitutos e efetiv os do IFGoiano – Campus 

Rio Verde 

 

 A contratação de servidores docentes efetivos para o IFGOIANO - Campus 

Rio Verde, dar-se-á estritamente por Concurso Público, com procedimento de 

acordo com as Normas para Realização de Concursos Públicos para a Carreira 

                                                 
9 Ver anexo 6 
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Docente para o Quadro Permanente do IFGOIANO - Campus Rio Verde10 

(Resolução 003, de 18 de junho de 2007, do Conselho Diretor).  

A contratação de servidores docentes substitutos para o IFGOIANO - Campus 

Rio Verde, será realizada mediante Processo Seletivo Simplificado, com 

procedimento de acordo com as Normas para Realização de Processo Seletivo 

Simplificado para Professor Substituto11 (Resolução 004, de 18 de junho de 2007, do 

Conselho Diretor).  

                                                 
10 Ver anexo 7 
11 Vê anexo 8 



 50 

8. TRABALHO DE APOIO EDUCACIONAL 

 

O pedagogo é o principal elemento articulador do processo pedagógico de um 

estabelecimento de ensino. Ele, juntamente com o psicólogo institucional, é um dos 

responsáveis pela qualidade e melhoria da educação na Instituição na qual atua, 

conduzindo as atividades no sentido do desenvolvimento do processo educativo que 

contribui para a formação humana integral. Para tanto, faz-se necessário um plano 

de ação que venha de encontro a essas expectativas. 

 Atualmente, o IFGoiano conta com uma equipe de apoio educacional, 

formada por três pedagogas e um psicólogo. Este trabalho tem como objetivo geral 

promover o desenvolvimento, implantação e implementação de procedimentos 

pedagógicos e gerenciais relativos à organização, padronização e otimização das 

atividades desenvolvidas, visando a melhoria da qualidade do ensino ministrado. 

Para tanto, é necessário a realização de algumas ações primordiais. São elas: 

• Oferecer orientação para a ação pedagógica e sua avaliação nos Cursos 

Técnicos, PROEJA e Graduação, para a melhoria da qualidade do processo 

educativo; 

• Estimular a análise e reflexão das práticas pedagógicas, gerando 

aprendizagens e ações significativas; 

• Coletar e analisar dados de aproveitamento escolar de forma a desencadear 

um processo de reflexão sobre esses dados, junto com a equipe docente, 

visando promover a aprendizagem de todos os alunos; 

• Organizar, junto à direção de ensino, a realização de reuniões e Conselhos 

de Classe, de forma a garantir um processo coletivo de reflexão-ação sobre o 

trabalho pedagógico desenvolvido na Instituição; 

• Promover e organizar reuniões pedagógicas e grupos de estudo para a 

reflexão e aprofundamento de temas relativos ao trabalho pedagógico 

visando a elaboração de propostas de intervenção para a qualidade de ensino 

de todos; 

• Promover a construção de estratégias pedagógicas de superação de todas as 

formas de discriminação, preconceito e exclusão social; 

• Participar da elaboração do regulamento do uso dos espaços pedagógicos; 
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• Organizar e acompanhar, juntamente com as direções de ensino, as 

substituições, reposições de dias letivos, horas e conteúdos aos discentes; 

• Sistematizar registros de acompanhamento da vida escolar do aluno; 

• Organizar registros para acompanhamento da prática pedagógica dos 

profissionais do estabelecimento de ensino; 

• Orientar e acompanhar o desenvolvimento escolar dos alunos com 

necessidades educativas especiais, nos aspectos pedagógicos, adaptações 

curriculares e avaliativas, sugestões de adaptações físicas para atender 

determinada demanda e auxiliar o processo de inclusão na Instituição; 

• Coordenar e acompanhar o processo de avaliação educacional no contexto 

escolar, para os alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem, 

visando encaminhamento aos serviços de apoio especializados, se 

necessário; 

• Assegurar a realização do processo de avaliação institucional do 

estabelecimento de ensino; 

• Discutir os indicadores avaliativos institucionais, no sentido de potencializar 

seus usos quanto à tomada de decisões em cada turma/curso; 

• Desenvolver projetos de pesquisa com apoio institucional que contribuam 

para a orientação da ação pedagógica e sua avaliação; 

• Participar e intervir, junto às direções de ensino, na organização do trabalho 

pedagógico, no sentido de realizar a função social e a especificidade de cada 

curso; 

• Acompanhar os aspectos de sociabilização e aprendizagem dos alunos, 

realizando intervenções e contato com a família, quando necessário, com o 

intuito de promover ação para o seu desenvolvimento integral; 

• Acompanhar a freqüência dos alunos, contactando-os, ou as suas famílias, e 

encaminhando-os a acompanhamento, quando necessário; 

• Zelar pelo cumprimento do calendário escolar; 

• Auxiliar na resolução de problemas disciplinares dos discentes; 

• Assessorar e colaborar para o aperfeiçoamento do processo de avaliação do 

desempenho do trabalho docente; 
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REGULAMENTO GERAL DOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDI O DO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE RIO VERDE  – GO 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DOS CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVE L MÉDIO, DA 

CONSTITUIÇÃO, NATUREZA, FINALIDADE E OBJETIVOS DOS CURSOS 

 

Art. 1° - Entende-se como cursos técnicos de nível médio aqueles que se 

enquadrarem nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de 

Nível Técnico e nas áreas profissionais mencionadas no Parecer do CNE/CEB N º 

16/1999. 

Art. 2° - Constituem finalidades dos cursos técnicos: 

a) Conduzir o educando ao permanente desenvolvimento de aptidões para a 

vida produtiva; 

b) Proporcionar o aprendizado e aprimoramento em diferentes áreas do 

saber, visando conferir ao aluno padrão técnico, científico e profissional; 

c) Conferir grau de técnico de nível médio; 

d) Desenvolver um ambiente de incentivo à produção de conhecimento 

através do ensino e da pesquisa no CEFET – RV; 

e) Formar recursos humanos que atendam às exigências do mercado e 

tenham consciência de cidadania; 

Art. 3° - Os cursos técnicos têm por objetivo a preparação para o exercício de 

atividades profissionais e para o desenvolvimento da região, do país e do mundo. 

§ 1° - Para obtenção do título referente ao nível técnico, além de 

integralização das disciplinas exigidas em cada curso, será necessária a realização 

do estágio curricular obrigatório e das atividades complementares especificadas em 

cada projeto pedagógico de curso. 
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CAPÍTULO II 

 

DA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS 

 

Art. 4° - A implantação de curso técnico será dependente da existência de 

condições de infra-estrutura física, bem como de qualificação e disponibilidade de 

corpo docente, observando, também, o que dispõe o estatuto do CEFET – RV. 

Art. 5° - O curso técnico a ser implantado será proposto à Direção geral do 

CEFET – RV mediante projeto elaborado pelo Conselho de Ensino. 

§ 1° - O projeto de cada curso, apresentado a partir de 2008, deverá ser 

submetido à apreciação do Diretor Geral com, pelo menos, seis meses de 

antecedência da data prevista para seu início. 

§ 2° - No prazo de 45 dias contados do recebimento do projeto, a Direção 

Geral deverá pronunciar – se e submeter sua decisão ao Conselho Diretor. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

DO CONSELHO DE ENSINO E DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 6º - Os cursos técnicos contarão com respectivo Conselho de Ensino, 

composto de, no mínimo, três professores do curso, eleitos pelo grupo de 

professores responsável pelas disciplinas que compuserem a matriz curricular do 

curso técnico. 

 

§ 1º O conselho de ensino terá como atribuição: 

I - propor alteração no plano de curso; 

II - analisar propostas de alteração no plano de curso; 

III - emitir parecer quanto à solicitação de inclusão/exclusão de disciplina; 

IV - emitir parecer quanto à validação de atividade extra-classe para efeitos 

do enriquecimento da formação do aluno; 

V - emitir parecer quanto a outras questões que envolvam a melhoria do curso 

técnico; 



 56 

VI - emitir parecer, quando solicitado pela Diretoria de Ensino Médio e 

Técnico, quanto a outras questões individuais do aluno do respectivo curso. 

Art. 7° - O corpo docente dos cursos técnicos será constituído, 

prioritariamente, por professores do quadro efetivo deste CEFET. 

Art. 8° - Os membros do corpo docente dos cursos técnicos terão as 

seguintes atribuições: 

I - ministrar aulas teóricas e práticas; 

II - acompanhar e avaliar o desempenho dos alunos nas atividades das 

respectivas disciplinas; 

III - promover seminários; 

IV - promover visitas técnicas; 

V - organizar palestras e debates; 

VI - participar de reuniões pedagógicas; 

VII - desempenhar todas as demais atividades, dentro dos dispositivos 

regimentais, que possam beneficiar a formação profissional dos educandos; 

VII - fechar diários e demais registros escolares dos alunos e entregá-los à 

Coordenação de Registros Escolares. 

 

CAPÍTULO IV 

 

SEÇÃO I 

 

DA ADMISSÃO AOS CURSOS 

 

Art 9º - A admissão aos cursos técnicos será realizada mediante abertura de 

edital para exame de seleção. 

§ 1º Ao aluno, só será permitida a matrícula no curso e turno para o qual fez 

seleção. 

§ 2º Não será autorizada a matrícula do aluno simultaneamente em mais de 

um curso. 

§ 3º O aluno que não freqüentar os quinze primeiros dias letivos e não 

encaminhar justificativa à Diretoria de Ensino Médio e Técnico será considerado 

desistente. 
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Art. 10 - A admissão aos cursos técnicos dar-se-á também por transferência 

externa, mediante o atendimento às disposições legais vigentes, o aproveitamento 

de disciplinas e os prazos fixados pelo calendário escolar. 

§ 1º As transferências externas serão deferidas, desde que atendidas as 

seguintes exigências: 

I – existência de vaga; 

II – o curso de origem do requerente tenha sido devidamente reconhecido ou 

autorizado; 

III – o aluno tenha condições de integralizar o currículo da habilitação 

pretendida no prazo máximo estabelecido por este Regimento; 

IV – compatibilidade curricular; 

V - o requerente tenha obtido freqüência mínima de 25% na instituição de 

origem. 

§ 2º A transferência externa será de caráter obrigatório, em qualquer época e 

independente da existência de vaga, quando o interessado comprovar a mudança 

de residência para a área de atuação do CEFET de Rio Verde, nos casos previstos 

em lei. 

§ 3º O candidato à transferência deverá apresentar requerimento instruído 

com os seguintes documentos: 

a) histórico escolar com carga horária cumprida; 

b) cópia do currículo do curso, com indicação das cargas horárias, ementa e 

conteúdo das disciplinas; 

c) cópia dos programas das disciplinas cursadas com aproveitamento de 

estudo. 

 

SEÇÃO II 

 

DA MATRÍCULA 

 

Art. 11- O aluno selecionado fará sua matrícula inicial junto à Seção de 

Registros Escolares, na época fixada no edital de seleção. 

§ Único – No ato da matricula inicial, o candidato deverá apresentar toda 

documentação estabelecida no edital de seleção. 
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Art. 12 - O aluno deverá renovar a sua matrícula a cada período letivo 

regular, na época fixada pelo calendário escolar. 

§ 1° - O aluno que não renovar a matrícula no prazo estabelecido no 

calendário poderá fazê-lo até o quinto dia útil do início do semestre escolar, desde 

que exista vaga e mediante o pagamento de taxa igual a dez vezes o valor da 

matrícula. 

§ 2°- O valor da taxa deverá ser recolhido junto ao Setor Financeiro do 

CEFET de Rio Verde e o comprovante de pagamento apresentado ao Setor de 

Registros Escolares. 

§ 3º- O aluno que não renovar sua matrícula será considerado desistente. 

§ 4°- Ao aluno, será permitido o trancamento geral de matrícula por dois anos, 

consecutivos ou não, após a conclusão do primeiro período do curso, sendo que, 

depois de dois anos, se não houver renovação de matrícula, ele será considerado 

desistente. 

§ 5º- O aluno que efetuar trancamento de matrícula, ao retornar às atividades 

escolares, estará sujeito a integralizar a matriz curricular em vigor. Caso o curso ou 

matriz não mais existam, o CEFET de Rio Verde não se obriga a ofertar as 

disciplinas da matriz curricular do curso extinto. No entanto, o aluno poderá 

integralizar as disciplinas da matriz curricular do curso em vigência. 

§ 6° - O trancamento de matrícula somente será permitido ao aluno que 

estiver com a matrícula renovada e em dias com a Biblioteca do CEFET de Rio 

Verde. 

§ 7º - O destrancamento de matrícula ocorrerá no mesmo período destinado à 

matrícula. 

§ 8º - Não será liberado nenhum documento ao aluno que não tiver a 

documentação completa, exigida em edital, em sua pasta individual e comprovante, 

semestral, de quitação com a taxa de residência no CEFET-RV. 

Art. 13 - O aproveitamento de conhecimentos pré-existentes deverá ser 

requerido junto à Coordenação de Registros Escolares no ato da matrícula ou de 

sua renovação. 

§ 1º O requerimento deverá ser encaminhado ao Coordenador da área em 

que se enquadra o curso, que emitirá ordem ao professor específico para análise e 

parecer. 
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§ 2º O professor poderá fazer uso de uma ou mais formas de avaliação dos 

conhecimentos requeridos como pré-existentes. 

 

CAPÍTULO V 

 

DA DURAÇÃO DOS CURSOS 

 

Art. 14 - Os cursos técnicos terão duração mínima de 1(um) ano e máxima de 

3 (três), contados a partir da data da primeira matrícula, respeitadas as cargas 

horárias mínimas previstas no CNE/CEB N º 16/99 . 

§ 1° - O aluno de curso técnico terá um prazo mínimo de 01 (um) ano e o máximo de 

(quatro) anos para concluir seu curso. Ultrapassado o limite máximo, o aluno deverá 

prestar novo exame de seleção. 

 

CAPÍTULO VI 

 

SEÇÃO I 

 

DOS CURRÍCULOS E DO REGIME 

 

Art. 15- Para fins deste Regulamento, a organização curricular terá como 

base as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos e demais legislações que regem a matéria. 

Art. 16 - As estruturas curriculares dos cursos técnicos serão propostas pelo 

Conselho de Ensino e respectivos professores dos Cursos Técnicos à Diretoria de 

Ensino Médio e Técnico. 

§ Único – As reestruturações serão submetidas à aprovação do Conselho 

Diretor do CEFET de Rio Verde. 

Art. 17 - As disciplinas poderão apresentar pré-requisitos, necessitando, para 

isto, que constem no projeto de curso devidamente aprovado pelo Conselho Diretor 

do CEFET de Rio Verde. 

Art. 18 – Deverão ser incluídas outras atividades complementares nos 

projetos dos cursos técnicos. 
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§ 1º - Entende-se como atividades complementares: palestras; cursos, 

estágios, desde que a carga horária não seja contada para o estágio curricular 

obrigatório; participação em projetos de iniciação científica; participação em projetos 

de extensão e disciplina cursada em outro curso, fora da matriz curricular do curso 

de origem. 

§ 2º - O aluno deverá integralizar o mínimo de 20% da carga horária de 

atividade complementar em oportunidades ofertadas pelo CEFET de Rio Verde. 

§ 3º- Serão consideradas, para efeitos deste regulamento, as atividades 

complementares desenvolvidas ao longo do curso. 

§ 4º- No caso do aluno não cumprir as atividades complementares ao longo 

do curso, poderá fazê-lo dentro do prazo estipulado para a conclusão do curso. Para 

tanto, deverá matricular-se no CEFET de Rio Verde. 

§ 5º Cada atividade deverá ser comprovada mediante certificado, no caso de 

congresso, palestra, oficina prática, curso e relatório, no caso de pesquisa e projeto, 

devidamente assinado pelo responsável pelo desenvolvimento/ realização/ 

coordenação do evento. 

§ 6º- Serão aceitas apenas atividades relacionadas com o respectivo curso. 

§ 7º- Todos os comprovantes da realização da atividade complementar 

deverão ser entregues ao Coordenador da área do Curso, em uma pasta com 

presilha, com identificação do aluno e do curso, no prazo previsto no calendário 

escolar. 

§ 8º - Em hipótese alguma as atividades complementares poderão substituir o 

estágio curricular. 

§ 9º - O Conselho de Ensino terá o prazo de dez dias úteis, após o 

recebimento da pasta, para análise e parecer quanto às atividades complementares 

apresentadas pelo aluno. 

§ 10 – As pastas entregues com as comprovações das atividades 

complementares serão devolvidas ao aluno juntamente com a cópia do parecer do 

Conselho de Ensino, que encaminhará, também no mesmo prazo, o original do 

parecer à Coordenação de Registros Escolares. 

§ 11– Em hipótese alguma estas atividades poderão substituir o estágio 

curricular obrigatório. 

Art. 19 - O aluno de curso técnico deverá integralizar as disciplinas para a 

conclusão do respectivo curso, conforme exigência estabelecida no Projeto de cada 
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Curso, além de cumprir o número de horas do estágio curricular e horas de 

atividades complementares previstas no respectivo projeto. 

§ 1º – Nos termos deste regulamento, o conceito integralizar significa 

aprovação com média superior ou igual a 6,0. 

Art. 20 - Disciplinas cursadas em cursos técnicos de outras Instituições ou no 

próprio CEFET – RV serão aproveitadas mediante requerimento do aluno, parecer 

favorável do professor da respectiva disciplina e do Conselho de Ensino. 

§ 2° - As disciplinas mencionadas no caput somente serão aceitas se tiverem 

sido cursadas em até 2 (dois) anos. 

Art. 21 - Somente poderão ser aproveitadas disciplinas devidamente 

integralizadas. 

I – Nesse caso, a disciplina será registrada no histórico escolar do aluno no 

CEFET – RV, com carga horária e conceito ou nota de aprovação. 

II – Poderão ser aproveitadas as disciplinas com carga horária equivalente em 

75% ou mais da carga horária da disciplina a ser dispensada. 

III – Poderão, ainda, ser aproveitados os créditos de duas ou mais disciplinas 

com conteúdos programáticos equivalentes ao de uma disciplina do CEFET-RV. 

IV – Sempre que o professor e o Conselho de Ensino considerarem 

conveniente para a formação do aluno, poderão submetê-lo à avaliação para que 

seja emitido o parecer quanto à dispensa da disciplina. 

V – Ao requerer o aproveitamento da disciplina, o aluno deverá anexar o 

histórico mencionando conteúdo, carga horária cursada e ementa da disciplina 

cursada, em papel padrão do órgão expedidor, com data, carimbo e assinatura da 

autoridade competente. 

 

SEÇÃO II 

 

DO RENDIMENTO ESCOLAR 

 

Art. 22 - A verificação do rendimento escolar será feita ao longo do semestre, 

por disciplina, compreendendo, separadamente, aproveitamento e freqüência. 

§ 1° - A verificação do aproveitamento nas disciplinas será de acordo com as 

características de cada disciplina e levará em consideração os seguintes aspectos: 
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a) apresentação, coerência, análise e interpretação de trabalhos, seminários, 

palestras e outros eventos didáticos; 

b) iniciativa, criatividade e empenho; 

c) cumprimento de prazos; 

d) freqüência às aulas e eventos; 

e) capacidade de assimilação e crítica; 

f) consistência de embasamento teórico das atividades acadêmicas 

(conteúdo, encadeamento, redação); 

g) domínio de conteúdo; 

h) criatividade; 

i) urbanidade. 

§ 2º - A recuperação de conteúdo do aluno deverá ocorrer ao longo do 

semestre. 

§ 3° - O aluno terá de ser submetido a, no mínimo, duas avaliações 

quantitativas. 

§ 4° - O resultado final deverá ser divulgado aos alunos, pelo professor 

responsável pela disciplina, nos murais, e encaminhados à Diretoria de Ensino 

Médio e Técnico, de acordo com o calendário acadêmico. 

§ 5° - O professor terá que informar aos alunos no início do semestre como 

serão as avaliações (provas, seminários, trabalhos práticos, etc.) e como será feita a 

distribuição da pontuação. 

§ 6° - É obrigatória, em cada disciplina, a freqüência mínima de 75% (setenta 

e cinco por cento) às aulas teóricas e práticas, verificadas separadamente ao final 

de cada período letivo. Caso o aluno atinja acima de 25%, estará automaticamente 

reprovado. Casos especiais serão analisados e decididos pelo Conselho de Ensino 

juntamente com o professor da disciplina mediante justificativa documentada. 

§ 7° - O aluno que cometer qualquer tipo de fraude (colas, escutas 

eletrônicas...) terá sua prova anulada. 

Art. 23 - O aproveitamento e a situação do aluno, em cada disciplina, serão 

expressos por nota, de zero a dez, com apenas uma casa decimal. 

§ 1° - Em caso de trancamento de matrícula, o professor deverá ser 

comunicado pela Seção de Registros Escolares e será atribuído conceito T 

(trancamento). 
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§ 2° - Será considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver média 

igual ou superior a 6,0. 

§ 3° - Será reprovado e sem direito à integralização da disciplina, o aluno que 

obtiver média inferior a 6,0, ficando, neste caso, obrigado a se matricular novamente 

e repetir a disciplina. 

Art. 24 - O aluno poderá requerer, à Diretoria de Ensino Médio e Técnico, a 2° 

chamada para avaliação mediante justificativa documentada de ausência, conforme 

caput ou pagamento de multa . 

I – O aluno terá um prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para requerer a 2° 

chamada de avaliação. 

II – Considera-se justificativa, para a ausência, licença para tratamento da 

própria saúde, para tratamento da saúde do pai, mãe, filho, cônjuge, falecimento de 

parentes até o primeiro grau, casamento, serviço militar e eleitoral, participação de 

júri popular, viagem a serviço que, comprovadamente, tenha de ser realizada no dia 

e hora da avaliação. 

Art. 25 - As notas serão atribuídas pelo professor dentro dos prazos 

estabelecidos no calendário escolar. 

Art. 26 – No desenvolvimento das atividades educativas, o docente observará 

as seguintes diretrizes: 

I - estudar formas de articulação dos conhecimentos, levando em conta a 

diversidade dos processos educativos; 

II - promover práticas pedagógicas compartilhadas e de equipes; 

III - oportunizar o estreitamento dialético entre pensamento científico e 

pensamento técnico; 

IV - trabalhar a unidade existente entre os conhecimentos gerais e 

tecnológicos, considerando que ambos têm origem na atividade social humana de 

transformação da natureza e de organização social; 

V – contextualizar socioculturalmente o processo ensino-aprendizagem 

sistematizando uma base de orientação dirigida para o desenvolvimento de 

habilidades complexas, como saber ler a palavra construindo significados, saber 

ligar o texto ou a fala à experiência prévia, compreender como a palavra é 

influenciada pelas situações políticas e econômicas que circundam o texto; 

VI - entender o aluno como sujeito do próprio processo de formação, 

contribuindo para a sua libertação e para sua transformação em sujeito crítico; 
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VII – conhecer os interesses, necessidades e demandas do aluno 

incorporando-as à atividade pedagógica; 

VIII - dar centralidade à relação teoria e prática, integrar áreas de 

conhecimento e desenvolver as capacidades de observação, experimentação e 

raciocínio; 

IX - recorrer aos desafios do desenvolvimento local como recurso significador 

do conteúdo; 

X - desenvolver processos educativos coletivos no nível da produção de 

material, da produção cultural e dos conhecimentos; 

XI - manter postura investigativa na definição das alternativas didáticas de 

integração, utilizando a pesquisa como caminho para o resgate e a incorporação ao 

processo pedagógico do conhecimento empírico e experimental trazido pelo aluno; 

XII - explorar as práticas que ajudam a construir o trabalho interdisciplinar, tais 

como a utilização de estudos e pesquisas compartilhadas, e a promoção conjunta de 

seminários, jornada científico cultural, visitas técnicas e outros eventos. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DA ORIENTAÇÂO 

 

Art. 27 – É direito do aluno: 

I - ser respeitado na sua condição de ser humano, usufruindo de igualdade de 

atendimento; 

II - participar das aulas e demais atividades promovidas pelo CEFET de Rio 

Verde como também solicitar explicações aos professores e aos demais servidores 

sempre que julgar necessário; 

III - tomar conhecimento da verificação do rendimento escolar e dos 

resultados obtidos em provas, trabalhos, médias e freqüência, nos prazos 

estabelecidos, podendo, sempre que julgar necessário, solicitar revisão de provas no 

prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir de sua divulgação; 

IV - ter liberdade para expor suas opiniões em sala de aula; 

V - assistir à primeira aula se o atraso for de, no máximo, quinze minutos; 

sendo que a partir da segunda aula, não será tolerado atraso. 
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Art. 28 - É dever do aluno: 

I - respeitar professores, demais servidores, colegas e visitantes do CEFET 

de Rio Verde; 

II - comportar-se adequadamente dentro e fora do CEFET Rio Verde de 

maneira que sua atitude não provoque constrangimento ou prejuízo de qualquer 

natureza a si ou a colegas; 

III - zelar pela boa imagem do CEFET de Rio Verde; 

IV - zelar pelo patrimônio público do CEFET de Rio Verde; 

V - comparecer pontualmente às aulas, provas e outras atividades preparadas 

e programadas pelo CEFET de Rio Verde; 

VI - executar as tarefas designadas pelos professores, coordenadores e 

diretores; 

VII - usar trajes decentes e adequados à atividade escolar a ser desenvolvida; 

VIII - cumprir os prazos definidos pelo CEFET de Rio Verde; 

IX - ler murais; 

X - manter o celular desligado em sala de aula; 

XI - não se ausentar da sala de aula sem autorização do professor; 

XII - cumprir normas e regulamentos do CEFET de Rio Verde. 

Art. 29 – Faltas disciplinares, dentro do CEFET de Rio Verde, receberão 

penas na forma de advertência oral, advertência escrita, suspensão de todas as 

atividades escolares, perda do regime de residência ou expulsão do CEFET de Rio 

Verde, conforme a gravidade da falta analisada pelo Conselho de Ensino. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DA COLAÇÃO DE GRAU 

 

Art. 30 - A colação de grau será obrigatória para que o aluno tenha direito ao 

diploma. 

§ 1º O aluno terá direito à colação de grau especial em qualquer época, 

presencial ou por procuração. 

§ 2º Somente terá direito ao diploma de técnico o aluno que integralizar todas 

as disciplinas previstas no curso, cumprir o estágio curricular, as atividades 

complementares e concluir o ensino médio. 
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CAPÍTULO VIII 

 

DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO ENSINO TÉCNICO 

 

Art. 31 – Para fins deste Regimento, a organização curricular tem como base 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico e Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. 

Art. 32 - Aplica-se ao PROEJA as normas gerais deste regulamento, exceto 

nos casos em que a norma específica definir de outra forma. 

 

CAPÍTULO XI 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 33 - Esse regulamento entrará em vigor após a sua aprovação pelo Conselho 

Diretor. 

 

Art. 34 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Ensino. 
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REGULAMENTO GERAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO CEFET - RIO 

VERDE 

 

CAPÍTULO I 

 

DA CONSTITUIÇÃO, NATUREZA, FINALIDADES E OBJETIVOS DOS CURSOS 

 

Art. 1º - Constituem finalidades dos cursos de graduação: 

I - Proporcionar o aprendizado e aprimoramento em diferentes áreas do saber, 

visando conferir ao aluno o elevado padrão técnico, científico e profissional. 

II - Conferir o grau de graduado. 

III - Desenvolver um ambiente de incentivo à produção de conhecimento, através do 

ensino e da pesquisa no CEFET - Rio Verde. 

IV - Formar recursos humanos que atendam às exigências de transdisciplinaridade. 

Art. 2º - Os cursos de graduação têm por objetivos o treinamento para exercício de 

atividades profissionais e desenvolvimento de habilidades visando à atuação no 

ensino, na pesquisa e na extensão. 

§ 1º - Para obtenção do título referente à graduação, além da integralização das 

disciplinas exigidas em cada curso, será necessária a realização de estágio 

curricular obrigatório, com carga horária especificada em cada projeto de curso, e 

procedimentos referentes ao Trabalho de Curso e atividades complementares, 

quando integrantes da organização curricular. 

 

CAPÍTULO II 

 

DA IMPLANTAÇÃO E NORMAS DOS CURSOS SUPERIORES 

 

SEÇÃO I 

DA IMPLANTAÇÃO 

 

Art. 3º - A implantação de curso de graduação será dependente de existência de 

condições de infraestrutura física, bem como de qualificação e dedicação do corpo 

docente, observando, também, o que dispõe o Regimento Interno do CEFET - Rio 

Verde. 



 68 

Art. 4º - O curso de graduação a ser implantado, será proposto à Direção-Geral do 

CEFET – Rio Verde, mediante projeto elaborado por uma comissão instituída por 

portaria. 

§ 1º - O projeto-pedagógico de cada curso deverá ser submetido à apreciação do 

Diretor-Geral com, pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência para o início do 

curso. 

§ 2º - No prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados do recebimento do projeto, a 

Direção- Geral deverá pronunciar-se. 

§ 3º - Para apreciação de cada curso a Direção-Geral constituirá comissão oficial 

formada por docentes, coordenadores de cursos de graduação já existentes e o 

Diretor de Ensino de Graduação. 

§ 4º Todo curso de graduação a ser criado deverá ser submetido ao Conselho 

Diretor do CEFET - Rio Verde. 

 

SEÇÃO II 

DA COORDENAÇÃO E DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 5º - Os cursos de graduação terão base na Diretoria de Ensino de Graduação. 

Art. 6º - Cada curso de graduação terá um coordenador eleito pelos docentes que 

atuam no curso e pelos discentes regularmente matriculados no mesmo, o qual será 

nomeado pelo Diretor-Geral, cujo mandato será de dois anos com a possibilidade de 

uma recondução. 

Art. 7º - Haverá um Colegiado de Curso para cada curso de graduação do CEFET - 

Rio Verde. 

§ 1º - Os Colegiados dos Cursos de Graduação do CEFET - Rio Verde serão 

constituídos por: 

I - Coordenador do curso, o qual supervisiona o seu funcionamento, estabelece a 

pauta, convoca e preside as suas reuniões; 

II - Três (3) professores efetivos, relacionados ao curso de graduação eleitos por 

seus pares, que estejam efetivamente exercendo atividades docentes; 

III - Um (01) discente, que esteja no segundo período ou posterior do curso de 

graduação, eleito por seus pares, que não participe de outro colegiado deste CEFET 

- Rio Verde, e que esteja efetivamente exercendo atividades discentes; 
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§ 2º - A exceção do coordenador, os demais membros do colegiado terão mandato 

de dois anos, com possibilidade de recondução de um terço dos membros, por igual 

período. 

Art. 8º - O corpo docente dos cursos de graduação será constituído, 

prioritariamente, por docentes do quadro efetivo deste CEFET - Rio Verde. 

Art. 9º - Os membros do corpo docente terão as seguintes atribuições: 

I - Ministrar aulas teóricas e práticas; 

II - Acompanhar e avaliar o desempenho dos alunos nas respectivas disciplinas; 

III - Orientar o Trabalho de Curso (TC) dos alunos e acompanhar o cumprimento do 

seu programa de atividades; 

IV - Promover seminários; 

V - Fazer parte de bancas examinadoras; 

VI - Desempenhar todas as demais atividades, dentro dos dispositivos regimentais, 

incluindo as descritas na Resolução 002, de 18 de junho de 2007 do Conselho 

Diretor. 

 

SEÇÃO III 

DA ADMISSÃO AOS CURSOS 

 

Art. 10 - A admissão aos cursos de graduação será realizada mediante aprovação 

em concurso 

vestibular. 

§ Único - Poderá ocorrer ingresso nos cursos de graduação mediante transferência 

interna e externa ou reingresso (portadores de diploma) regulado por meio de edital 

específico, desde que existam vagas remanescentes. 

 

SEÇÃO IV 

DA MATRÍCULA 

 

Art. 11 - O aluno selecionado fará a sua matrícula inicial junto à Coordenação de 

Registros Escolares de Ensino de Graduação e Pós-Graduação (CORE - Ensino de 

Graduação e Pós-Graduação), na época fixada no calendário escolar. 

§ Único - No ato da matrícula inicial o candidato deverá apresentar toda 

documentação estabelecida em resolução própria. 
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Art. 12 - O aluno deverá renovar a sua matrícula a cada período letivo regular, na 

época fixada pelo calendário escolar. 

§ 1º - O aluno que não renovar matrícula no prazo estipulado no calendário escolar 

somente poderá fazê-la no período subseqüente de renovação de matrícula. 

§ 2º - O aluno que não renovar sua matrícula por dois períodos subsequentes, 

perderá sua vaga no referido curso. 

I – O aluno com pendências com TC e/ou Estágio Curricular Obrigatório deve 

renovar matrícula. 

§ 2º - O trancamento geral de matrícula deverá ser aprovado pelo coordenador do 

curso. 

I – O trancamento geral de matrícula bem como a transferência do aluno para outra 

instituição, somente poderá ocorrer após a conclusão de um semestre letivo, e com 

a integralização de no mínimo uma disciplina. 

a) O trancamento geral da matrícula dar-se-á em prazo estipulado no calendário 

escolar. Caso o aluno não efetue o trancamento geral da matrícula no prazo 

estipulado e não freqüentar as aulas subseqüentes, o mesmo será considerado 

reprovado por faltas, devendo renovar sua matrícula e realizar o trancamento geral 

da matrícula no semestre seguinte. 

b) Compete a CORE - Ensino de Graduação e Pós-Graduação informar ao 

coordenador do curso o trancamento de matrícula. 

II - Será permitido o trancamento geral de matrícula por, no máximo, 2 (dois) anos, 

consecutivos ou não. 

§ 3º - O cancelamento (exclusão) de disciplina poderá ser feito até a terceira semana 

do período letivo. 

I - As disciplinas canceladas (excluídas) receberão conceito E. 

§ 4º - O aluno aprovado no vestibular será automaticamente matriculado nas 

disciplinas do primeiro semestre de seu curso, não podendo cancelar (excluir) ou 

incluir disciplinas à matrícula inicial. A única exceção refere-se aos alunos que 

tenham cursado disciplina(s) em outra Instituição de Ensino Superior (IES), que 

solicitem seu aproveitamento e que tenham sua solicitação deferida. 

§ 5º - O acréscimo de disciplina à matrícula inicial para alunos a partir do segundo 

semestre do curso, será permitido até a segunda semana do início do período letivo, 

por solicitação do aluno e condicionado à existência de vaga. 
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a) O aluno deverá preencher um formulário de inclusão/exclusão de disciplinas, 

adquirido na CORE - Ensino de Graduação e Pós-Graduação, colher as assinaturas 

do coordenador do curso da disciplina incluída ou excluída e do coordenador do 

curso do aluno, nesta ordem, e entregá-lo novamente a CORE - Ensino de 

Graduação Pós-Graduação. 

Art. 13 - No ato de matrícula subseqüente a primeira metade do curso de graduação 

será exigido o aceite do orientador do TC em formulário específico devidamente 

assinado pelo mesmo. 

Art. 14 – O aluno poderá requerer junto a CORE - Ensino de Graduação e Pós-

Graduação, declaração de regularmente matriculado em curso do CEFET - Rio 

Verde ou mesmo seu Histórico Escolar. 

I - A partir da segunda via, dentro do mesmo semestre, será cobrada uma taxa 

equivalente à metade do valor da matrícula. 

II – A obtenção de declaração de aluno regularmente matriculado de Histórico 

Escolar ou qualquer outro documento está condicionado à ausência de pendência 

de documentos do referido aluno na CORE - Ensino de Graduação e Pós-

Graduação. 

III – A renovação de matrícula será realizada na CORE - Ensino de Graduação e 

Pós-Graduação, em período definido em calendário escolar, mediante o pagamento 

de taxa equivalente à metade do valor da matrícula. 

IV – O aluno que não renovar matrícula ou não estiver na condição geral de 

trancamento de matrícula será considerado desistente. 

a) O aluno com pendências com TC e ou com Estágio Curricular Obrigatório que não 

renovar matrícula no período regular, poderá fazê-la no período máximo de até dois 

anos após a integralização da última disciplina, com o pagamento de taxa 

equivalente a vinte vezes o valor de matrícula vigente, observando o tempo máximo 

de conclusão do curso. 

 

SEÇÃO V 

DA DURAÇÃO DOS CURSOS 

 

Art. 15 - Os cursos de graduação terão duração máxima e mínima previstas nos 

seus respectivos projetos pedagógicos de curso (PPC). 

§ 1º - A nenhum aluno será permitida a Colação de Grau antes da primeira turma. 
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§ 2º - O aluno de graduação terá um prazo mínimo e máximo previsto no PPC, a 

partir de sua matrícula inicial para concluir seu curso, se ultrapassado o limite 

máximo o aluno deverá prestar novo vestibular. 

§ 3º - O período em que o aluno estiver com matrícula trancada na graduação, será 

contado para determinação do prazo máximo de conclusão do curso. 

 

SEÇÃO VI 

DOS CURRÍCULOS E DO REGIME 

 

Art. 16 - As estruturas curriculares dos novos cursos graduação serão propostas 

pela comissão específica e homologadas pelo Conselho Diretor. 

Parágrafo Único – As reestruturações curriculares serão feitas pelo colegiado do 

curso. 

Art. 17 - Haverá para cada período letivo, uma relação de oferta de disciplinas, que 

poderá conter disciplinas regulares e optativas. 

§ 1º - A partir da relação de oferta de disciplinas a Diretoria de Ensino de Graduação 

(DEG) elaborará os horários. 

Art. 18 - O aluno de curso de graduação deverá integralizar um número mínimo de 

créditos para conclusão do respectivo curso, conforme exigência estabelecida no 

PPC. 

Parágrafo Único – Nos termos deste regulamento o conceito “integralizar” significa 

aprovação com média superior ou igual a 6,0 e também presença mínima de 75% na 

carga horária de cada disciplina. 

Art. 19 - Nos cursos de graduação, o aluno poderá matricular-se em disciplinas 

optativas ou disciplinas de outros cursos de graduação, desde que tenham o mesmo 

código ou que sejam similares em, no mínimo, 75% da carga horária e conteúdo 

programático, observando disponibilidade de vagas e atendendo ao período 

específico de matrículas, conforme calendário. 

§ 1º - As vagas serão preenchidas por ordem de requerimento de inclusão de 

disciplina, obedecendo aos seguintes critérios: máximo 20% a mais do número de 

alunos ingressantes via vestibular, para disciplinas essencialmente teóricas e, no 

máximo 10%, para disciplinas que possuam parte prática. No caso de um número de 

alunos interessados superior aos critérios estabelecidos neste parágrafo, terão 

precedência àqueles mais veteranos na instituição. 
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§ 2º - A oferta de disciplina optativa e turma especial serão condicionadas a um 

mínimo de quinze alunos matriculados e disponibilidade de docente. 

§ 3º - O máximo de disciplinas cursadas em outro curso de graduação, que não 

tenham o mesmo código de disciplina do curso de origem ou que não sejam 

passíveis de aproveitamento, será de duas disciplinas. 

§ 4º - As disciplinas da estrutura do curso deverão ser integralizadas 

independentemente das optativas. 

Art. 20 - Disciplinas cursadas em cursos de graduação de outras Instituições ou no 

próprio CEFET – Rio Verde poderão ser aceitas na condição de aproveitamento, 

mediante homologação pelo Coordenador do Curso e registrada com conceito K no 

período em que foi cursada na outra Instituição. 

§ 1º - Para obtenção do curso em questão é obrigatória à integralização de no 

mínimo 60% (sessenta por cento) das disciplinas no CEFET - Rio Verde. 

§ 2º - A critério do coordenador do curso, poderão ainda ser aproveitados os créditos 

de duas ou mais disciplinas com conteúdos programáticos equivalentes ao de uma 

disciplina do CEFET – Rio Verde. 

I - A critério do Coordenador de Curso e do professor da disciplina, poderão ser 

aproveitados os créditos obtidos em disciplina com carga horária e conteúdo 

equivalente em 75% ou mais da carga horária da disciplina do CEFET - Rio Verde. 

II – Neste caso a disciplina será registrada no histórico escolar do aluno no CEFET - 

Rio Verde com o seu respectivo número de créditos, carga horária e conceito K. 

§ 3º - No caso de junção de disciplinas cursadas em outras Instituições, a data de 

registro na CORE – Ensino de Graduação e Pós-Graduação será a mais recente. 

Art. 21 - Somente poderão ser aproveitadas disciplinas devidamente integralizadas. 

 

SEÇÃO VII 

DO RENDIMENTO ESCOLAR 

 

Art. 22 - A verificação do rendimento escolar será feita por disciplina, 

compreendendo, separadamente, aproveitamento e freqüência. 

§ 1º - A verificação do aproveitamento nas disciplinas será a critério do professor e 

de acordo com as características de cada disciplina. 

§ 2º - O aluno terá de ser submetido no mínimo a duas avaliações, sendo que 50% 

do valor total dos pontos deverão ser distribuídos até a metade do semestre letivo. 
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§ 3º - Tanto o resultado parcial, quanto o final, deverá ser divulgado em local 

apropriado, de acordo com o calendário acadêmico. 

§ 4º - O aluno que não atingir nota mínima após a última avaliação, terá direito a 

uma avaliação final (Avaliação de Recuperação) relativa a todos os conteúdos 

abordados no semestre corrente. A nota obtida na referida avaliação será somada à 

média obtida nas avaliações do transcurso do semestre (média do semestre) e 

dividida por dois. Somente poderão realizar a Avaliação de Recuperação os alunos 

que apresentarem média do semestre maior ou igual a 2,0 (dois) e menor do que 6,0 

(seis). O aluno que apresentar média do semestre menor que 2,0 (dois) estará 

automaticamente reprovado na disciplina. 

§ 5º - Ao final do semestre letivo os diários de cada disciplina deverão ser entregues 

a CORE – Ensino de Graduação e Pós-Graduação. 

I – A data da avaliação final e a listagem de alunos pendentes deverão ser 

divulgadas com no mínimo cinco dias úteis de antecedência. 

§ 6º - O professor terá que informar aos alunos no início do semestre como serão as 

avaliações (provas, seminários, trabalhos práticos, etc) e como será feita a 

distribuição da pontuação. 

§ 7º - É obrigatória, em cada disciplina, a freqüência mínima de 75% (setenta e cinco 

por cento) às aulas teóricas e práticas. 

§ 8º O aluno que cometer fraude (cola) em qualquer tipo de avaliação receberá nota 

zero na referida avaliação. 

Art. 23 – A integralização e a situação do aluno em cada disciplina serão expressas 

por nota de 0 a 10 (zero a dez). 

§ 1º - Será atribuído conceito I (incompleto), ao aluno que, por motivo de força maior 

(gravidez; impossibilidade de locomoção; doença; invalidez; morte em família; 

serviço militar; cumprindo obrigações com a justiça eleitoral), for impedido de 

completar as atividades da disciplina no período regular, enquanto durar o 

impedimento legal referido. 

§ 2º - Será atribuído conceito T (trancamento), ao aluno que, com autorização do 

seu orientador e/ou com aprovação do Coordenador do Curso, tiver realizado o 

trancamento de matrícula. 

§ 3º - Será considerado aprovado na disciplina e terá direito a crédito, o aluno que 

obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis) e freqüência mínima de 75%. 
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§ 4º - Em caso de mudança na matriz curricular, o aluno ao retornar do período de 

trancamento de curso, deverá adequar-se a nova matriz em questão.Igualmente, o 

aluno que ficar devendo disciplinas, deverá adequar-se a nova matriz do curso. 

§ 5º - Será reprovado e sem direito a integralização da disciplina, o aluno que obtiver 

nota inferior a 6,0 (seis), ou freqüência inferior a 75%, ficando, neste caso, obrigado 

a se matricular novamente e repetir a disciplina. 

I – No caso de reprovação por média, será atribuído o conceito RM. 

II – No caso de reprovação por falta, será atribuído o conceito RF. 

III – Caso o aluno reprove tanto por falta como por média, no diário da disciplina, 

deverá constar o conceito RF e RM. 

Art. 24 - O aluno poderá requerer a 2ª chamada de avaliação perdida, mediante o 

pagamento de taxa no valor de R$ 40,00 (quarenta reais). 

§ 1º - A taxa expressa no caput, deste artigo, será dispensada nos casos previstos 

no artigo 22 ou quando o pedido for acompanhado do atestado médico devidamente 

homologado pelo médico deste CEFET - Rio Verde. Igualmente, a isenção de tal 

taxa dar-se-á no caso de alunos que participarem de Congressos, Simpósios, 

Seminários e similares com apresentação de trabalho científico na forma oral ou em 

pôster. 

§ 2º - O aluno terá um prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a realização da 

avaliação para efetuar o pagamento da taxa descrita no artigo 24. 

§ 3º - Somente, no dia da 2ª chamada da avaliação, o aluno deverá apresentar ao 

professor da disciplina o comprovante de pagamento da taxa estabelecida neste 

Regulamento ou o Atestado Médico, contendo o deferimento do médico do CEFET - 

Rio Verde, ou ainda a cópia do Certificado de Apresentação de trabalho científico 

em Congresso, Simpósio, Seminário ou similar. 

I – Iniciada a avaliação, os alunos presentes, não poderão retirar-se da sala 

alegando que requererão a segunda chamada. 

II – No calendário acadêmico será definida a (s) semana (s) de realização de 

segundas chamadas de avaliações. 

Art. 25 - A avaliação do aproveitamento geral do aluno, ao término de cada período 

letivo, poderá ser feita através de média ponderada (coeficiente de rendimento), 

tomando como peso a carga horária das disciplinas e a nota do aluno em cada 

disciplina em questão. 
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§ 1º - A nota de reprovação será computada para cálculo do coeficiente de 

rendimento escolar. 

§ 2º - As disciplinas com conceitos T (Trancamento Geral de Matrícula) e conceito E 

(Cancelamento/Exclusão), não serão computadas do coeficiente de rendimento. 

Art. 26 - As notas serão atribuídas pelo professor, dentro dos prazos estabelecidos 

no calendário escolar. 

Parágrafo único - O conceito I deverá ser transformado em nota definitiva e enviada 

a CORE – Ensino de Graduação e Pós-Graduação, no prazo fixado pelo calendário 

escolar, salvo nos casos previstos na legislação. 

 

SEÇÃO VIII 

DA ORIENTAÇÃO 

 

Art. 27 - Haverá para cada aluno de curso de graduação um Orientador e a critério 

do Orientador, um Co-orientador. 

§ 1º - A qualquer tempo, poderá ser autorizada pelo Coordenador de Curso a 

transferência do aluno para outro Orientador. 

§ 2º - No caso de TC o Co-orientador poderá ser externo e deverá ter no mínimo 

graduação como grau de formação. 

Art. 28 - Ao Orientador compete: 

§ 1º - Orientar o aluno na escolha do tema de pesquisa, no preparo e na elaboração 

do Trabalho de Curso. 

§ 2º - Colaborar na elaboração do plano de trabalho e analisar o trabalho final. 

§ 3º - Convidar oficialmente os membros da banca, inclusive o suplente. 

§ 4º - Agendar a defesa junto aos membros da banca respeitando-se os prazos 

regimentais. 

§ 5º - Reservar a sala e material audiovisual e de suporte à defesa, junto ao setor 

competente, e informar à banca examinadora e ao aluno, o local, a data, e a hora da 

defesa do TC. 

§ 6º - Comunicar oficialmente à Coordenação de Curso dos procedimentos descritos 

e requerer os procedimentos formais, através de formulário. 

§ 7º - Encaminhar o TC ao Coordenador do Curso, e realizar as providências 

necessárias à defesa. 

§ 8º - Presidir a banca de defesa do TC. 
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§ 9º - Exercer as demais funções inerentes às atividades de orientação. 

§ 10º - Lavrar a versão final da ata de defesa do TC, colher as assinaturas dos 

membros da banca e repassá-la ao coordenador do curso para as devidas 

providências. 

Art. 29 - Ao orientado compete: 

§ 1º - Entregar cópia encadernada do TC aos membros da banca, em mãos ou 

correspondência com aviso de recebimento, num prazo máximo de 15 dias antes da 

data de defesa. 

§ 2º - Subsidiar os custos das cópias encadernadas em brochura e impressões 

necessárias. 

§ 3º - Providenciar todo o material para a apresentação do seminário e defesa do TC 

no âmbito de sua competência. 

§ 4º - No caso do orientado solicitar membro de banca fora da Instituição, o mesmo 

deverá arcar com todas as despesas. 

§ 5º - Após a defesa do TC, em caso de aprovação, o aluno deverá providenciar 

duas cópias impressas, corrigidas e encadernadas, e uma eletrônica (CD) e entregá-

las ao coordenador do curso, num prazo de até 30 dias após a defesa. 

 

SEÇÃO IX 

DO EXAME DO TRABALHO DE CURSO 

 

Art. 30 - As defesas dos TC serão realizadas sempre nas dependências CEFET - 

Rio Verde. 

Art. 31 - O discente deverá requerer a defesa do TC após o início do penúltimo 

semestre previsto para conclusão de seu curso. 

§ 1º - O discente poderá submeter-se à defesa de TC quando todas as disciplinas do 

primeiro ao antepenúltimo semestre forem integralizadas e a redação do Trabalho 

considerada suficiente pelo Orientador. 

Art. 32 - A redação do TC deverá obedecer às normas estabelecidas pelos 

colegiados dos cursos de graduação. 

Parágrafo único - Cada Curso deverá obedecer às normas estabelecidas por seus 

Colegiados de seus respectivos cursos. 

Art. 33 - Para avaliação do TC, será constituída uma banca examinadora composta 

de no mínimo três membros. 
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§ 1º - Um membro da banca deverá ser sempre o Orientador do aluno, que presidirá 

a banca. 

§ 2º - No caso do Orientador ser externo, pelo menos um dos membros deverá ser 

docente do CEFET - Rio Verde. 

§ 3º - A data da defesa deverá ser marcada via memorando enviado à Coordenação 

do Curso, num prazo nunca inferior a 15 dias. 

Art. 34 - Os membros da banca do TC apresentarão o resultado final da defesa 

considerando o aluno aprovado ou reprovado. 

Art. 35 - O candidato que não for aprovado na defesa do TC, poderá submeter-se à 

nova defesa, em um prazo máximo de três (03) meses, a critério da banca 

examinadora, respeitando o limite de prazo para conclusão do curso, estabelecido 

neste regulamento. 

§ 1º - No caso de aluno que não comparecer à defesa de seu TC, o mesmo, terá 

nova oportunidade num prazo máximo de três (03) meses após a data da defesa, 

mediante o pagamento de uma taxa equivalente a 5 (cinco) vezes o valor da 

matrícula. 

Art. 36 - O TC somente termina quando o aluno entregar ao Coordenador do Curso 

dois exemplares, devidamente corrigidos e encadernados seguindo as normas do 

colegiado, no prazo máximo de 30 dias da data da defesa. 

 

SEÇÃO X 

DA COLAÇÃO DE GRAU 

 

Art. 37 - A Colação de Grau será realizada em sessão presidida pelo Diretor-Geral 

ou seu Substituto Legal, ao aluno que integralizar a matriz curricular e cumprir todas 

as exigências estabelecidas pelo colegiado de curso e por este regulamento. 

Art. 38 – Após a data da Colação de Grau, o CEFET - Rio Verde emitirá e registrará 

os diplomas dos concluintes de cursos de graduação num período de até um ano, 

mediante o pagamento de taxa equivalente a duas vezes o valor da matrícula. 

I – A emissão e registro de diplomas de graduação ficam condicionados, conforme 

legislação, ao reconhecimento do curso, salvo disposição em contrário. 

II – O aluno formado no CEFET - Rio Verde poderá requerer segunda via de seu 

diploma, mediante o pagamento de uma taxa equivalente a dez vezes o valor da 

matrícula. 
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III – A qualquer momento, a partir de sua matrícula, qualquer aluno poderá requerer 

Declaração de Matrícula no curso em questão, mediante o pagamento de taxa 

equivalente a um terço do valor da matrícula. Após ter cursado o primeiro semestre 

de seu curso de graduação, qualquer aluno poderá requerer seu Histórico Escolar, 

mediante o pagamento de taxa equivalente a metade do valor estabelecido para o 

requerimento do Diploma de Conclusão de Curso. Tal taxa será isenta, 

exclusivamente, nos casos de Histórico Escolar para o pleito de bolsa de Iniciação 

Científica, mediante a assinatura do potencial orientador em formulário próprio 

obtido na CORE – Ensino de Graduação e Pós-Graduação. 

 

CAPÍTULO III 

DA MATRÍCULA ESPECIAL EXTERNA 

 

Art. 39 - O CEFET - Rio Verde poderá aceitar matrículas de alunos, provenientes de 

outras IES, em regime especial, desde que haja disponibilidade de vagas na(s) 

disciplina(s) pleiteada(s). 

§ 1º - Entende-se como aluno especial externo o aluno regularmente matriculado, 

sujeito a todos os critérios da disciplina, mas sem vínculo efetivo com o curso. 

§ 2º - A matrícula do aluno especial externo será realizada na segunda semana do 

período letivo, mediante pagamento de taxa equivalente a vinte vezes o valor da 

matrícula do aluno regular. 

§ 3º - O estudante poderá cursar até duas disciplinas como aluno especial externo 

por semestre, por no máximo dois semestres consecutivos ou não. 

§ 4º - O aluno especial não terá direito a pleitear bolsas de estudos, ou residir na 

instituição. 

§ 5º - A pedido do aluno, à CORE - Ensino de Graduação e Pós-Graduação, emitirá 

declaração especificando o aproveitamento da (s) disciplina(s) como aluno especial. 

 

CAPÍTULO IV 

NORMAS DE CONDUTA DO ALUNO 

 

Art. 40 - O aluno está sujeito às seguintes sanções: advertência, repreensão, 

suspensão e desligamento. 
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Art. 41 - A pena de advertência aplicar-se-á nos casos de dano material, causado ao 

patrimônio do CEFET - Rio Verde, ou aos membros de sua comunidade. 

Parágrafo único - Os danos materiais causados ao patrimônio do CEFET - Rio Verde 

ou aos membros da comunidade deverão ser ressarcidos pelo aluno. 

Art. 42 – A pena de repreensão aplicar-se-á nos seguintes casos: reincidência em 

falta punida com a pena de advertência; desrespeito, ofensa ou agressão moral 

entre alunos, ou aos servidores do CEFET - Rio Verde. 

Art. 43 - A pena de suspensão aplicar-se-á nos seguintes casos: reincidência em 

falta punida com a pena de repreensão; agressão física em áreas sob a jurisdição do 

CEFET - Rio Verde, exceto em legítima defesa; dano material, causado ao 

patrimônio do CEFET - Rio Verde ou aos membros de sua comunidade; utilização 

de meios ilícitos na verificação do rendimento acadêmico (furto de avaliação, 

alteração de notas e do número de faltas etc). 

§ 1º - A pena de suspensão do CEFET - Rio Verde varia de três (03) a trinta (30) 

dias, cabendo ao Colegiado de Curso a definição do prazo desta pena. Nesse 

período, o aluno ficará sem direito à falta justificada, de realizar avaliações, acessar 

a Biblioteca, bem como de participar visitas técnicas ou qualquer tipo de evento 

promovido pelo CEFET - Rio Verde. 

Art. 44 - É proibida a prática do “TROTE” na área do CEFET - Rio Verde e nos 

recintos dos prédios de suas propriedades ou que lhe são vinculados, recebendo 

pena de suspensão ou desligamento aos alunos que realizarem essa prática. 

§ 1º - A pena de suspensão descrita no caput, deste artigo, será de no mínimo 10 

(dez) dias. 

§ 2º - Havendo reincidência na prática do trote, o aluno será automaticamente 

desligado do CEFET – Rio Verde. 

Art. 45 - A pena de desligamento aplicar-se-á nos seguintes casos: reincidência em 

falta punida com a pena de repreensão; condenação criminal definitiva por crime 

incompatível com a dignidade da vida escolar; posse, uso, guarda ou 

comercialização de substâncias entorpecentes; furto, roubo ou apropriação indébita 

de bem material pertencente ao CEFET - Rio Verde ou a outrem, sem prejuízo do 

procedimento penal cabível, ou reincidência de trote. 

Art. 46 – Os danos morais, físicos ou materiais resultantes do trote, serão de inteira 

responsabilidade do aluno que realizou essa prática. 
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CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 47 - Não será considerada falta justificada, os casos de participação de alunos 

regularmente matriculados neste CEFET - Rio Verde em eventos de qualquer 

natureza organizados por outras instituições. As aulas, independentemente do 

número de alunos que estiverem presentes, deverão ser ministradas normalmente 

ou repostas a posteriori, a critério do professor de cada disciplina. 

Art. 48 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Curso. 

Art. 49 - Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho-

Diretor deste CEFET - Rio Verde, revogando as disposições em contrário. 

 

 

 

 

Rio Verde - GO, 27 de novembro de 2008. 
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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTÁGIO DA DIRE TORIA DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO DO CEFET-RV 

 

CAPÍTULO I 

Da Natureza e Finalidades 

 

Art. 1º A Bolsa de Estágio, instituída pelo Ministro de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, por meio da Portaria nº 313, de 14 de setembro de 2007, 

deverá propiciar complementação de ensino e aprendizagem aos estudantes, 

constituindo-se em instrumento de iniciação ao trabalho, de aperfeiçoamento 

técnico-cultural, científico e de relacionamento humano. 

 

CAPÍTULO II 

Dos Objetivos 

 

Art. 2º O Programa de Bolsa de Estágio da Diretoria de Ensino Médio e Técnico tem 

os seguintes objetivos: 

I. estimular a participação de alunos dos Cursos Técnicos em atividades 

práticas do CEFET-RV e/ou convênios e parcerias; 

II. proporcionar atividade prática profissional específica na área de formação 

do estagiário, de forma a ampliar seus conhecimentos. 

 

CAPÍTULO III 

Dos Requisitos 

 

Art. 3º. Somente poderão ser aceitos estudantes de cursos cujas áreas de formação 

estejam relacionadas diretamente com as atividades, programas, planos e projetos 

desenvolvidos pelos setores nos quais se realizar o estágio. 

 

Art. 4º São requisitos básicos para o aluno participar do Programa de Bolsa de 

Estágio da DEMT: 

I. ser aluno regularmente matriculado em um dos Cursos Técnicos do 

CEFET-RV; 
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II. ter disponibilidade de tempo – vinte horas semanais - para atender as 

exigências do programa; 

III. não estar cumprindo pena disciplinar; 

IV. não ser monitor ou estar usufruindo de bolsa PIBIC/PIBIT ou outras 

modalidades de bolsas (exceto bolsa alimentação); 

V. não ter sido reprovado em disciplinas específicas da área em que estiver 

concorrendo; 

Parágrafo único. O índice de aproveitamento do aluno (notas) será calculado 

conforme a fórmula abaixo: 

(N 1 x CH 1) + (N 2 x CH 2) + (N 3 x CH 3) + ..... (N n x CH n) 

CHT 

Em que: 

N 1 = peso atribuído à nota da disciplina 1 

CH 1 = carga horária da disciplina 1 

CHT = carga horária total, ou seja, carga horária de todas as disciplinas cursadas 

 

Atribuição dos pesos das notas de cada disciplina: 

0,00 até 4,99 = 0 

5,00 até 5,99 = 1 

6,00 até 6,99 = 2 

7,00 até 7,99 = 3 

8,00 até 8,99 = 4 

9,00 até 10,0 = 5 

 

Ao candidato com maior índice de aproveitamento será atribuída nota 10,0 e os 

demais candidatos terão nota proporcional. 

 

Art. 5º. Aos estudantes portadores de deficiência é assegurado o direito de participar 

do programa de estágio, cujas atividades sejam compatíveis com a deficiência de 

que são portadores, reservando-se 5% do total das vagas, nos termos do Decreto 

nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 

 

 

 



 84 

CAPÍTULO IV 

Das Atribuições 

Seção I 

Do Bolsista 

 

Art. 6º São atribuições do bolsista: 

I. elaborar plano de atividade mensal do setor, juntamente com o 

responsável pelo mesmo; 

II. estar acessível a executar tarefas emergenciais em prol da instituição 

(apoio a eventos e feiras), desde que não acarrete prejuízo ao setor em 

que estiver alocado; 

III. apresentar relatório mensal de atividades ao responsável pelo setor; 

IV. estar disponível para o estágio de vinte horas semanais, sendo essa carga 

horária distribuída durante o período que o setor necessitar, inclusive aos 

sábados, desde que não acarrete problemas de freqüência às aulas; 

V. zelar pelo patrimônio do CEFET-RV. 

 

Seção II 

Do Responsável pelo Setor 

 

Art. 7º São atribuições do responsável pelo setor: 

I. orientar o bolsista no desempenho das atividades programadas; 

II. promover o aprofundamento dos conhecimentos do bolsista quanto aos 

conteúdos relacionados às atividades do estágio; 

III. avaliar, de forma contínua, o desempenho do estagiário através de 

critérios previamente estabelecidos e que sejam do conhecimento do 

bolsista; 

IV. manter contato direto com a coordenação de cursos técnicos de sua área 

a fim de dirimir quaisquer dúvidas e/ou buscar soluções para o bom 

desempenho do estágio; 

V. acompanhar a elaboração do relatório das atividades desenvolvidas, 

assiná-lo juntamente com o estagiário e encaminhá-lo à Coordenação 

Geral de Recursos Humanos. 
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CAPÍTULO V 

Da operacionalização e Indicação dos Bolsistas 

 

Art 8º A orientação de Bolsas de Estágio do CEFET-RV é integrante da Resolução 

nº 02/2007, do Conselho Diretor, que institui a distribuição da Carga Horária dos 

Docentes do CEFET-RV entre as atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Administração. 

 

Art. 9º. O supervisor de estágio será um professor da área ou o chefe da unidade em 

que o estagiário estiver desenvolvendo suas atividades, desde que possua nível de 

escolaridade superior ao do estagiário, que controlará sua freqüência mensal e a 

encaminhará à Coordenação Geral de Recursos Humanos.  

Parágrafo único. Na hipótese de o chefe da unidade não possuir nível 

imediatamente superior, o supervisor do estágio será a autoridade imediatamente 

superior à chefia da unidade, com maior grau de escolaridade do que o estagiário. 

 

Art. 10. A distribuição das bolsas disponíveis será responsabilidade da Diretoria de 

Ensino Médio e Técnico e seus coordenadores. 

 

Art. 11. O responsável pelo setor carente de bolsista deverá manifestar seu 

interesse por escrito à DEMT, apresentando o perfil do aluno de que necessita. 

 

Art. 12. Durante o período de estágio, o aluno poderá desenvolver tarefas 

relacionadas a sua área em um ou mais setores, de acordo com as necessidades da 

administração. 

 

Art.13. O aluno poderá exercer as atividades referentes à Bolsa de Estágio no 

mesmo local por até quatro semestres letivos e será obedecido o período mínimo de 

um semestre. 

Parágrafo único. Após o período de dois semestres letivos de estágio no mesmo 

setor, caso haja interesse das partes, o bolsista poderá permanecer por mais dois 

semestres, desde que participe de novo processo seletivo e obtenha aprovação. 
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Art. 14. O estagiário que não estiver atendendo às necessidades do setor será 

desligado do programa. 

 

Art. 15. Caso haja desligamento de algum estagiário do programa, a vaga será 

imediatamente ocupada, de acordo com a ordem de classificação do processo 

seletivo de sua área. 

 

CAPÍTULO VI 

Da Seleção 

 

Art. 16. A seleção para a Bolsa de Estágio é feita por meio de Processo Seletivo, 

deflagrado em Edital a cada ano e consiste da avaliação dos seguintes itens: 

I. entrevista com banca constituída pelo coordenador de cursos técnicos da 

área específica e mais dois professores da área ou servidor responsável 

pelo setor. Na entrevista serão avaliados os seguintes pontos: 

conhecimento técnico, disponibilidade de tempo, aspecto sócio-

econômico, perfil e postura do(a) candidato(a); 

II. prova escrita de conteúdos específicos da área pleiteada; 

III. rendimento escolar 

Parágrafo único. Os incisos I, II e III terão os seguintes pesos: entrevista (40%); 

prova escrita (40%) e rendimento escolar (20%). 

 

Art. 17. Em caso de empate, será aprovado o aluno com maior nota na disciplina em 

que pleiteia a bolsa e, caso persista o empate, ficará a decisão a cargo do professor 

da disciplina, que poderá recorrer a uma nova entrevista. 

 

CAPÍTULO VII 

Do exercício da Bolsa de estágio 

Seção I 

Do Relatório de Atividades 

 

Art. 18. Ao final do período de vigência da Bolsa de Estágio (previsto no Edital de 

Seleção), o responsável pelo bolsista deverá apresentar ao coordenador de cursos e 
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à Diretoria de Ensino Médio e Técnico um relatório de avaliação do bolsista que será 

encaminhado à Coordenação Geral de Recursos Humanos. 

 

Seção II 

Da Avaliação das Atividades do Bolsista 

 

Art. 19. A avaliação do bolsista será feita pelo responsável pelo setor em que o 

estágio for realizado, por meio de um relatório mensal de atividades e deverá conter 

as seguintes menções: 

a) Assiduidade  (   ) Ótima (   ) Boa (   ) Insatisfatória 

b) Pontualidade (   ) Ótima (   ) Boa (   ) Insatisfatória 

c) Urbanidade  (   ) Ótima (   ) Boa (   ) Insatisfatória 

d) Habilidade na execução das tarefas (   ) Ótima (   ) Boa (   ) Insatisfatória 

 

Art. 20. Ao final do período de vigência da bolsa o aluno receberá um Certificado de 

Bolsista emitido pela Coordenação Geral de Recursos Humanos do CEFET-RV. 

 

Seção III 

Condições de estágio 

 

Art. 21. A Bolsa de Estágio será no valor de R$203,00 para jornada de vinte horas 

semanais, de acordo com o horário de funcionamento do setor e compatível com o 

horário escolar. 

 

Art. 22. Será considerada, para efeito de cálculo do pagamento da bolsa, a 

freqüência mensal do estagiário, deduzindo-se os dias de faltas não justificadas, 

salvo na hipótese de compensação de horário. 

 

Art. 23. Após o Processo Seletivo para as Bolsas de Estágio, o CEFET-RV 

providenciará o seguro de acidentes pessoais em favor do estudante, condição 

essencial para a celebração do convênio no qual deverá constar o número da 

apólice na qual o estagiário deverá estar incluído durante a vigência do termo de 

compromisso do estágio e o nome da companhia seguradora. 
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Art. 24. Nos períodos de férias escolares, caso não haja atividades que justifiquem a 

permanência do estagiário em seu setor de origem, poderá haver remanejamento do 

estagiário para outro setor que realiza atividades afins. 

 

Art. 25. Dada a restrição legal, não são oferecidos benefícios como auxílio-

transporte ou auxílio-alimentação e assistência à saúde, bem como outros 

benefícios diretos e indiretos aos estagiários. 

 

Art. 26. Em nenhuma hipótese poderá ser cobrada do estudante qualquer taxa 

adicional referente às providências administrativas para obtenção e realização do 

estágio curricular. 

 

Art. 27. A freqüência será controlada pelo responsável do setor, através da 

assinatura diária do estagiário em Folha de Ponto que será encaminhada, ao final de 

cada mês, à Coordenação Geral de Recursos Humanos. 

 

Art. 28. Para a execução do disposto neste regulamento, a Coordenação Geral de 

Recursos Humanos deverá: 

I. lavrar o Termo de Compromisso a ser assinado pelo estagiário e pela 

instituição de ensino; 

II. conceder a bolsa de estágio e efetuar o pagamento, por intermédio do 

Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE, em 

módulo específico; 

III. receber, dos responsáveis pelos setores em que o estágio estiver 

ocorrendo, os relatórios, avaliações e freqüências do estagiário; 

IV. receber e analisar as comunicações de desligamento de estagiários; 

V. expedir o certificado de estágio. 

 

Seção IV 

Do Cancelamento da Atividade de Bolsista 

 

Art. 29. Ocorrerá o desligamento de estudante do estágio curricular: 

I. automaticamente, ao término do estágio; 

II. a qualquer tempo, no interesse e conveniência da Administração; 
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III. em decorrência do descumprimento de qualquer compromisso assumido 

na oportunidade da assinatura do Termo de Compromisso; 

IV. pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de cinco dias, 

consecutivos ou não, no período de um mês, ou por trinta dias durante 

todo o período de estágio; 

V. pela interrupção do curso no CEFET-RV;  

VI. por trancamento de matrícula; 

VII. por conduta incompatível com a exigida pela Administração. 

 

CAPÍTULO VIII 

Disposições Gerais e Certificação 

 

Art. 30. O Programa de Bolsa de Estágio será remunerado durante o período 

definido no Edital de Seleção, de acordo com a Portaria nº 313, de 14 de setembro 

de 2007, do Ministério de Planejamento, alterada através da Portaria nº. 467, de 31 

de dezembro de 2007. 

 

Art. 31. A realização do estágio não acarretará vínculo empregatício de qualquer 

natureza e dar-se-á mediante Termo de Compromisso celebrado entre o estudante e 

o CEFET-RV. 

 

Art. 32. Uma vez atendidas as condições específicas de realização e avaliação de 

desempenho do estágio, a Coordenação Geral de Recursos Humanos procederá a 

emissão do certificado ao estagiário. 

Parágrafo único. Não será expedido certificado na hipótese em que o estudante não 

obtiver aproveitamento satisfatório ou no caso de desligamento antecipado causado 

pelo estagiário. 

 

Art. 33. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral de Recursos 

Humanos, juntamente com a Diretoria de Ensino Médio e Técnico. 

 

Art. 34. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho-

Diretor deste CEFET-RV, revogadas as disposições em contrário. 
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MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃ O DE 

MONOGRAFIAS 

 

1 ORIENTAÇÃO GERAL 
 

Os graduandos devem procurar seguir estritamente as instruções contidas 

neste documento e dar especial atenção às eventuais correções solicitadas, quando 

do exame da versão provisória da monografia, quanto aos padrões estabelecidos 

para sua organização e apresentação no IFGOIANO – Campus Rio Verde. 

 

A redação da monografia pode ser desenvolvida das seguintes formas: 

• Trabalho científico, com experimento; 

• Relatório de estágio acompanhado de revisão de literatura na área; 

• Revisão de literatura pura, em um tema específico. 

 

Número de Exemplares 

1.1.1 Exemplares provisórios 
O orientador encaminhará documento à Coordenação de Curso sugerindo os 

componentes da banca examinadora, bem como data prevista para defesa. A banca 

será formada por dois professores ou profissionais graduados (membro externo é 

opcional) e um suplente, mais o orientador que é o presidente da mesma.  

Para a defesa da monografia, o orientador deverá enviar um exemplar 

provisório,  contendo todos os itens do corpo da monografia, para cada membro da 

banca examinadora, com no mínimo 15 dias de antecedência. 

A avaliação da estrutura e apresentação gráfica do exemplar provisório da 

monografia será de responsabilidade do professor orientador.  

Os exemplares provisórios podem ser encadernados em espiral. 

 

1.1.2 Exemplares definitivos 
A correção e eventuais modificações na monografia recomendadas pela 

banca examinadora são de responsabilidade do candidato e deverão ser verificadas 

pelo orientador.  
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Após a aprovação da monografia, revisar e encaminhar para a Coordenação 

de Curso, no prazo máximo de 30 dias após a defesa: 2 exemplares definitivos  

impressos , 1 (uma) cópia completa em meio eletrônico e declaração assinada 

autorizando a divulgação da monografia. Um exemplar será arquivado na 

Coordenação do Curso e o outro será disponibilizado na Biblioteca do IFGOIANO - 

Campus Rio Verde.  

Os arquivos eletrônicos devem ser preparados em processador de texto 

compatível com Microsoft Word, ou equivalente à época, e o texto do documento 

deve estar completo, com figuras e tabelas inseridas no texto. 

No ato da entrega dos exemplares definitivos, o aluno receberá um 

comprovante de entrega dos mesmos, assinado pelo coordenador do curso. 

 

Documentos de Conclusão do Curso 

Os documentos de conclusão do curso (Histórico Escolar, Diploma) serão 

emitidos pela Coordenação de Registros Escolares – Ensino de Graduação e Pós-

Graduação, somente após a entrega dos exemplares definitivos da monografia. 

 

2 ESTRUTURA 
A estrutura da monografia estabelece a ordem em que devem ser dispostos 

os elementos que a compõem, identificados como parte preliminar, corpo principal e 

informações complementares. 

 

2.1 Parte Preliminar 

2.1.1 Capa externa 
A capa externa será padronizada de acordo com o Anexo A , e não deve ser 

repetida e encadernada juntamente com o corpo da monografia. Deverá conter o 

nome do autor na parte superior; o título da monografia, e cidade e ano em que foi 

defendida.  

Os volumes finais da monografia devem ser encadernados, em formato 

brochura. 
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2.1.2 Página de rosto 
A página de rosto, ou capa interna do trabalho (Anexo B ) deverá conter: 

a) O nome completo da instituição e a identificação do curso de graduação, 

na parte superior. 

b) O título da monografia. 

c) O nome do autor. 

d) O nome do orientador e co-orientador (es) (quando houver), com letras 

maiúsculas somente para as iniciais, nome próprio, com tamanho de letra 

14. 

e) Identificação do título obtido e do Curso. Texto deslocado 8 cm em relação 

à margem esquerda, justificado e com letra tamanho 14. Usar negrito 

apenas para o grau obtido. 

f) Local, mês e ano na parte inferior, texto centralizado e com letras 

maiúsculas e minúsculas, tamanho 14 e sem negrito. 

Para os itens a, b e c deve ser usado texto centralizado, em letras 

maiúsculas, com tamanho de letra 14, formato Times New Roman, em negrito para o 

título e o autor.  

 

2.1.3 Ficha catalográfica 
Na versão definitiva da monografia, incluir, no verso da página de rosto, na 

parte inferior e centralizada, a ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca do 

IFGOIANO – Campus Rio Verde, conforme exemplificado no Anexo C . 

 

2.1.4 Certificação de aprovação 

Deverá constar na página de rosto dos exemplares definitivos, carimbo com 

número, página e data da ata de aprovação da monografia, assinado pelo 

coordenador do curso.  
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2.1.5 Dedicatória (opcional) 
É a menção em que o autor presta homenagem ou dedica o trabalho a 

alguém. É colocada em folha distinta, logo após a folha de rosto. Geralmente é 

colocada no fim da página no canto direito. 

 

 

Exemplo 1: 

Ao meu sonho de um sistema diferente 

Dedico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Exemplo 2: 

Dedico este trabalho aos colegas de 

cooperativa que xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

2.1.6 Agradecimentos (opcional) 
São menções que o autor faz a pessoas e/ou instituições das quais 

eventualmente recebeu apoio e que concorreram de maneira relevante para o 

desenvolvimento do trabalho. Os agradecimentos aparecem em folha distinta 

após a dedicatória. 

 

Exemplo 1: 

AGRADECIMENTOS 
 

A todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste 

trabalho, xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 

xxxx x xxx xx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Exemplo 2: 
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AGRADECIMENTOS 
 

Ao Prof. Marcio Luiz Fernandes da UNIOESTE pelas orientações 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Joaquim da Silva por xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Carmem Cristina devido xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

2.1.7 Resumo 
Trata-se de uma apresentação breve do conteúdo da monografia (Anexo D),  

que destaca os aspectos de maior importância. São os seguintes aspectos a serem 

considerados na redação do resumo: 

a) o texto do resumo será precedido da respectiva referência bibliográfica do 

trabalho, redigida conforme normas em vigor (ABNT), em espaço simples; o título da 

monografia deverá estar em negrito.  

b) o resumo será redigido em um único parágrafo, em espaço simples e em 

página distinta, contendo, no máximo, 250 palavras. 

c) ressaltar os objetivos, os métodos, os resultados e as conclusões. Para a 

monografia desenvolvida a partir de estágio, ressaltar as atividades desenvolvidas e 

considerações. 

d) após o final do texto devem ser informadas três (3) palavras - chave ou 

combinações de palavras. Separar as palavras por vírgulas e não usar negrito. 

 

2.1.8 Listas de tabelas, quadros e figuras 
A lista de tabelas, a lista de quadros e a lista de figuras são opcionais. Se 

adotadas, devem seguir o formato sugerido para o SUMÁRIO, com todas as 

legendas exatamente iguais ao texto da monografia. As listas devem ser colocadas 

antes do SUMÁRIO. 
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 2.1.9 Listas de abreviações, siglas ou símbolos 
Esta lista é opcional, ficando a critério de o autor decidir a necessidade ou 

não da sua apresentação. Quando presente deve ser colocada antes do SUMÁRIO 

(Anexo E ). 

 

2.1.10 Sumário 
O sumário indica a ordem dos itens dentro do corpo principal da monografia, e 

contém a página inicial de cada item ou subitem. 

A página contendo o sumário deverá ter o título “SUMÁRIO” centralizado, em 

letras maiúsculas e em negrito, de tamanho 12, localizando-se imediatamente após 

as folhas com a(s) lista(s) de tabelas, figuras ou abreviações as quais não constam 

do sumário. A página do sumário não deve ser numerada e os itens não podem 

apresentar recuos em função da subdivisão de seções do texto, primeira, segunda e 

terceira ordem. Evitar divisões em demasia (quarta ordem em diante). 

 

2.2 Corpo Principal (ver anexo para cada modelo de monografia) 

 

2.2.1 Forma de organização 
Trata-se da organização e desenvolvimento do trabalho, propriamente ditos. A 

redação de todo o texto deverá ater-se aos princípios de redação científica. 

a) Monografia a partir de experimento - o corpo principal na forma ‘texto 

corrido ’ deverá ser composto das seguintes divisões principais: Introdução, Revisão 

de Literatura, Material e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões e 

Referências Bibliográficas (Anexo F ).  

b) Monografia a partir de estágio - composta das seguintes divisões principais: 

Introdução, Revisão de Literatura, Atividades Desenvolvidas e Discussão, 

Considerações Finais e Referências Bibliográficas (Anexo G ). 

c) Monografia de revisão - composta das seguintes divisões principais: 

Introdução, Revisão de Literatura, Considerações Finais e Referências Bibliográficas 

(Anexo H ). 
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2.2.2 Introdução 
Nesta parte do texto, o autor deve fornecer uma visão geral do trabalho 

realizado, incluindo o estado atual de conhecimento, a justificativa do trabalho, a 

contribuição esperada do estudo, a formulação de hipóteses e os objetivos.  

Citações bibliográficas devem ser evitadas na Introdução, embora possam ser 

utilizadas exclusivamente para dar suporte a definições e relatos históricos.  

Deve apresentar no máximo duas páginas. 

 

2.2.3 Revisão de Literatura 
Nesta seção, o autor deve demonstrar conhecer estudos de outros autores 

sobre temas relacionados ao assunto do trabalho que dão suporte à metodologia 

adotada, e possibilitam identificar as possíveis relações entre o problema e o 

conhecimento existente. Utilizar, preferencialmente, trabalhos dos últimos 10 (dez) 

anos. 

A revisão de literatura é mais bem apresentada em blocos de assunto, 

mostrando a evolução cronológica do tema de maneira integrada, com as devidas 

citações. 

Para a elaboração do texto, destacar as contribuições mais importantes 

diretamente ligadas ao estudo, que serão analisadas de forma crítica no item 

‘Resultados e Discussão’ ou ‘Atividades Desenvolvidas e Discussão’, no caso de 

monografia com resultados de pesquisa e relatório de estágio, respectivamente. 

Lembrar, ainda, que os nomes dos autores de todas as contribuições citadas 

no texto ou em notas deverão, obrigatoriamente, constar das Referências 

Bibliográficas. Importante observar que as citações / notas deverão obedecer a 

regras da ABNT-NBR em vigência. 

 

2.2.4 Material e Métodos 
Incluem-se nesta parte os materiais, o delineamento experimental, as técnicas 

e os métodos utilizados para conduzir o trabalho, descritos de maneira detalhada e 

suficiente para tornar possível à repetição do estudo por outros pesquisadores, com 

a mesma precisão. As técnicas e métodos já conhecidos devem ser apenas 

sumarizados, sem necessidade de descrição detalhada, e acompanhadas das 

respectivas citações. 
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As descrições da área de estudo, aspectos de meio físico, social, econômico 

ou de relações ambientais são incluídas em ‘Material e Métodos’, no início do texto, 

como sub-item. 

 

2.2.5 Atividades desenvolvidas 
 Descrição das atividades desenvolvidas durante a realização do estágio. 

 

 

2.2.6 Resultados e Discussão 
Visa comunicar os resultados obtidos pelo autor da pesquisa, análise dos 

mesmos, bem como oferecer subsídios para a conclusão da monografia. 

Os resultados devem ser agrupados e ordenados convenientemente, 

acompanhados de tabelas, figuras, fotos etc. Tabelas com dados estatísticos 

detalhados podem ser apresentadas em anexo, sendo os mesmos resumidos nas 

tabelas incluídas no item ‘Resultados’. 

 

Discussão 
A discussão dos resultados deve possibilitar a ligação entre novas 

descobertas e os conhecimentos apresentados na Revisão da Literatura. É 

necessário destacar a maneira como as hipóteses apresentadas na Introdução 

foram comprovadas ou não, e como as indagações foram respondidas. Devem ser 

considerados também os fatos novos e excepcionais, assim como as concordâncias 

e divergências de teorias e paradigmas. 

A discussão pode ser desenvolvida juntamente com a apresentação dos 

resultados ou das atividades desenvolvidas. Desta forma, o item passa a se chamar 

Resultados e Discussão ou Atividades Desenvolvidas e Discussão. 

2.2.7 Conclusões 
Neste item, devem estar a síntese do trabalho, as conclusões relacionadas às 

hipóteses ou indagações e aos objetivos enunciados na Introdução. Nas conclusões, 

o autor destaca os principais resultados da sua pesquisa, contribuições e méritos do 

seu estudo. Os relatos devem ser breves, baseando-se apenas nos dados 
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comprovados, evitando repetir ou fazer mera transcrição dos resultados obtidos. 

Citações bibliográficas devem ser evitadas neste item. 

 

2.2.8 Considerações Finais 

 Onde é colocado o ponto de vista do autor sobre o trabalho realizado, 

sugerindo novas linhas de estudo, ou apresentando um parecer, a partir da 

experiência do autor ao lidar com o tema. 

 

2.2.9 Referências bibliográficas 
Consiste numa listagem alfabética e/ou cronológica de todas as publicações 

citadas ou utilizadas na monografia, conforme as regras estabelecidas pela ABNT. 

 

2.2.10 Notas 
Algumas observações ou esclarecimentos relativos ao texto. Conceitos, 

definições e notas explicativas, podem aparecer em notas de rodapé, localizadas na 

margem inferior da mesma página, onde ocorre a chamada numérica no texto. São 

separadas do texto por um traço contínuo de até 4 cm e digitadas em espaço 

simples e fonte menor do que a usada no texto. 

 

2.3 Informações Complementares 

2.3.1 Glossário 
Inclui lista de palavras pouco conhecidas ou estrangeiras, ou termos e 

expressões técnicas de usos restritos, acompanhados das respectivas definições, 

com o objetivo de esclarecer o leitor sobre seu significado, indicando, quando 

pertinente, fontes ou referências. O glossário sempre trará as palavras listadas em 

ordem alfabética. 

 

2.3.2 Anexos 
Anexo é o elemento pós-textual em que são incluídos materiais 

complementares tais como descrições ou dados da área ou objeto de estudo, 

tabelas e modelos estatísticos, programas, leis, cópias de documentos, mapas e 
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outros que acrescentam conteúdo ao trabalho, sem, no entanto, constituir parte 

essencial do mesmo. Deve sempre estar ao final da monografia. 

A primeira página do anexo deve conter o título “ANEXOS”, centralizado no 

topo da página, seguido de uma listagem dos subitens nele incluídos, agrupados em 

função do tipo de material, e identificados como Anexo A, Anexo B etc. A paginação 

deve seguir a do texto.  

 
 

3. APRESENTAÇÃO GRÁFICA 
A monografia deve seguir uma apresentação gráfica de forma que o trabalho 

seja claro e agradável para o leitor.  

 

3.1 Formato 
A arte final da monografia deve ser impressa em folha branca formato A4 (210 

x 297mm). Não empregar o verso do papel para os itens da parte preliminar (exceto 

ficha catalográfica) nem para as páginas iniciais dos itens principais do corpo da 

monografia (Introdução, Revisão da Literatura etc.), os quais devem sempre iniciar 

nova página ímpar. 

 

3.2 Digitação 
As margens para arte final do texto devem ser: superior e margem 

esquerda, 3,0cm; inferior e margem direita, 2,0cm e  rodapé, 1,25cm (Anexo I).  

Os exemplares devem conter caracteres tipo Times, tamanho 12 (o mesmo 

utilizado neste texto). Aceita-se tamanho menor (11, 10 e até 9) no caso de notas, 

sobrescritos ou subscritos, fórmulas, parte interna de algumas figuras e tabelas 

muito extensas. O espaçamento deve ser normal entre caracteres, ou seja, pitch 14 

(catorze caracteres por polegada). Os caracteres devem sempre ser digitados em 

cor preta, em todo o texto, incluindo títulos, ilustrações, tabelas etc.. 

O texto deve ser digitado com espaço entre linhas de 1,5 (um e meio). O 

espaço simples deve ser usado apenas no resumo, legendas de figuras e tabelas, 

notas de rodapé, títulos de seções com mais de uma linha e referências 

bibliográficas.  
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Nas páginas iniciais dos itens principais do corpo da monografia, a digitação 

deve começar a 1,0 cm da margem superior. Todo parágrafo deve ser justificado e 

iniciar-se com tabulação equivalente a 1,25 cm na primeira linha (padrão na maior 

parte dos processadores de texto). 

Os títulos das divisões principais ou seções primárias devem ser digitados em 

letras maiúsculas e em negrito (ex.: 1 INTRODUÇÃO), centralizados, numerados em 

arábico, sem pontuação, iniciando-se o texto após dois espaços. O mesmo se aplica 

ao Resumo, exceto pela numeração. 

Os títulos das seções secundárias (1.1) e terciárias (1.1.1) devem ser 

digitados em negrito, com letras maiúsculas em todas iniciais para as primeiras (1.1 

Seção Secundária ) e apenas na primeira palavra para as segundas (1.1.1 Seção 

terciária) . Não há necessidade de usar espaçamentos diferenciados entre essas 

seções (subtítulos), devendo-se apenas usar pelo menos um espaço entre o final de 

um parágrafo de texto e o início de uma nova seção (como utilizado neste 

documento). Recomenda-se evitar o uso de seções quaternárias (1.1.1.1) ou de 

ordem superior. 

 

3.3 Estilo 
Letras maiúsculas devem ser usadas para a identificação da instituição, títulos 

principais (CAPÍTULO II, CONCLUSÕES etc.), nome de autores e siglas ou 

símbolos. Aspas duplas devem ser reservadas para destacar citações textuais de 

outros autores e palavras ou frases em língua estrangeira. Aspas simples podem ser 

usadas para destaque de itens numéricos ou alfabéticos (‘1’, ‘a’) ou termos de uso 

diferenciado. 

Emprega-se itálico para expressões de referência (ex: vide, in vitro) e nomes 

científicos de espécies (apenas a primeira letra do gênero em maiúsculo). 

O Sistema Internacional de Unidades (SI) deve ser adotado em todo o texto 

da monografia. 

 

3.4 Paginação 
As páginas da Parte Preliminar (Página de rosto, Ficha catalográfica, 

Dedicatória, Agradecimentos, Resumo, Listas) são contadas, porém a numeração 

apenas passa a ser colocada a partir da introdução. A capa não é considerada na 

contagem.  
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A numeração deve ser colocada na parte superior e à direita da página.  

 

3.5 Ilustrações, quadros e tabelas 
Os quadros, tabelas e figuras devem aparecer no texto logo após serem 

citados pela primeira vez. Eles são numerados em séries separadas e os números 

em cada série devem aparecer e ser citados em todo o texto em ordem consecutiva, 

como Tabela 1, Tabela 2, Figura 1, Figura 2 etc. Podem estar no texto dentro de 

parênteses (Tabela 1, Figura 1). 

Se a tabela ou quadro ocupar mais de uma página, deve-se colocar entre 

parênteses, no final do título, a indicação ‘continua’. Na página seguinte, o título 

conterá apenas ‘Tabela 1. Continuação’ ou ‘Figura 1. Continuação’. 

Quando os dados procederem de outra fonte, como em alguns quadros ou 

figuras contendo dados obtidos de bibliografia, deve-se mencioná-la, abaixo do 

quadro ou figura ou no título. 

Cada ilustração terá um número seguido do título. Nas legendas, os termos 

‘Figura ’, ‘Quadro ’ e ‘Tabela ’ devem ser escritos com apenas a inicial em letra 

maiúscula e toda a palavra em negrito. Os títulos das tabelas e dos quadros devem 

ser colocados acima dos mesmos, enquanto que os das figuras, abaixo das 

mesmas, deixando um espaço entre a última linha do título e a borda superior da 

tabela, ou entre a borda ou legenda inferior da figura e o seu título. 

Recomenda-se que tabelas e figuras ocupem, no máximo, uma única página, 

evitando-se páginas desdobráveis. Se necessário, podem ser dispostas no formato 

paisagem, permanecendo a numeração da página como no restante do texto. 

Tabelas ou figuras que ocupem menos de meia página podem ser inseridas no 

texto, mas devem ser separadas deste, acima e abaixo, por uma linha. Notas 

explicativas do tratamento estatístico ou símbolos e abreviações usadas devem ser 

colocadas ao fim da tabela ou quadro, abaixo da borda inferior, e podem ter 

tamanho de letra menor que a do texto. 

Mapas de tamanho superior ao formato adotado de página (A4) devem ser 

dobrados de forma a resultar em dimensões ligeiramente inferiores, sem ultrapassar 

as bordas da encadernação. Os mapas devem incluir coordenadas geográficas e 

escala. 

Fotografias e outras ilustrações deverão ser inseridas no exemplar definitivo 

na forma eletrônica e com boa resolução (imagem de câmara digital, uso de 
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“scanner”, ou cópia xerográfica de alta resolução). Recomenda-se, no exemplar 

definitivo, o uso de papel branco e brilhante especial para impressão de imagens. 

Não serão admissíveis ilustrações fixadas ao papel por cola, fita adesiva ou similar. 

Fotografias ou imagens, notadamente aquelas de estruturas, tecidos etc., 

obtidas através de equipamentos de microscopia, devem conter a escala final. 

Figuras contendo gráficos devem ser preferencialmente apresentadas em 

preto e branco, com padrões de linhas, símbolos ou preenchimento nítidos e 

possíveis de serem diferenciados, sem dificuldade, em reprodução xerográfica (preto 

e branco) dos mesmos.  

 

 

4  ANEXOS 
 

A - Modelo de capa da monografia 

 

B - Modelo de página de rosto 

 

C - Exemplo de ficha catalográfica a ser elaborada pela Biblioteca  

 

D - Exemplo de Resumo 

 

E - Exemplo de lista de abreviações, siglas ou símbolos 

 

F – Exemplo de sumário 

 

G - Orientação para a organização da monografia a partir de experimento. 

 

H - Orientação para a organização da monografia a partir de relatório de 

estágio. 

 

I - Orientação para a organização da monografia a partir de revisão de 

literatura. 
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J - Orientação para o espaçamento de margens e início de itens principais. 
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             Anexo A - Modelo de capa para monografia 
 

(Fonte 16) 

NOME DO ALUNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FARELO DE SOJA E DEGRADABILIDADE RUMINAL 

(Fonte 16) 
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Anexo B – Modelo de página de rosto  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - 

CAMPUS RIO VERDE 

CURSO DE BACHARELADO DE ZOOTECNIA 

(Fonte 14)  

 

 

 

 

FARELO DE SOJA E DEGRADABILIDADE RUMINAL  

 (Fonte 14) 

 

 

 

NOME DO AUTOR 

(Fonte 16) 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Instituto 

Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Goiano - Campus Rio Verde-

GO, como requisito parcial para a 

obtenção do Grau de Bacharel em  

Zootecnia . (Fonte 14) 

 

 

 

           Orientador: Prof. Dr./Me Nome do Orientador 
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Rio Verde – GO 

Agosto, 2007 

(Fonte 14)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C – Exemplo de ficha catalográfica a ser elab orada pela 
Biblioteca  
 

 

 

 

 

 

 

 
658.32 
B333r    Turetta, Ana Paula Dias, 1977- 

 Farelo de soja e degradabilidade ruminal/  Ana Paula Dias Turetta.  - 2007. 
             58f.  : grafs.,  tabs. 

 
              Orientador: Ana Alice Vilas Boas. 
              Monografia – Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Verde, GO. 
              Bibliografia: f. 57-60. 

    
1. Soja – Nutrição de ruminantes – Monografias. I. Vilas Boas, Ana Alice.  
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Anexo D - Exemplo de Resumo 
RESUMO 

 
 

TURETTA, Ana Paula Dias. Farelo de soja e degradabilidade ruminal. 2007. 58p 

Monografia (Curso de Bacharelado de Zootecnia). Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Rio Verde, Rio Verde, GO, 2007. 

 

O objetivo do experimento foi avaliar os efeitos da utilização do farelo de soja ou da 

glutenose sobre a degradabilidade ruminal in situ dos constituintes de dietas 

compostas por feno, milho e as fontes nitrogenadas fornecidas para bovinos adultos 

com 650 kg de peso. X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x x x x  x x x x x  x x x x x x x  x x x x x  x x x x x x x  x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x  x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

x. 

Palavras-chave:  degradabilidade ruminal, fibra, amido, nitrogênio, fontes 

nitrogenadas  

 

OBS. RESUMO COM NO MÁXIMO 250 PALAVRAS. 
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 Anexo E – Exemplo de lista de abreviações, siglas ou símbolos 
LISTA DE ABREVIAÇÕES E SÍMBOLOS 

 

 

Ao, A1, A2   coeficiente da equação da bomba; 

Aur  área da unidade de rega (m3); 

At   área total (m2); 

C coeficiente de Hazen - Williams; 

CFA  custo fixo anual (R$); 

Ct  valor do investimento (R$); 

Chf  custo anual da perda de carga (R$); 

CCV  custo da energia (R$); 

hf  perda de carga na tubulação dotada de múltiplas saídas (m); 

f  fator de disponibilidade de água; 

Hf  perda de carga na tubulação percorrida por uma vazão constante igual a 

inicial (m); 

Jtrav  jornada de trabalho; 

D  diâmetro interno (m); 

DN  diâmetro nominal (mm); 

 



 109 

Anexo F – Orientação para a organização da monograf ia a partir de 

experimento. 

(o) = itens opcionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo G – Orientação para a organização da monograf ia a partir de relatório de 

estágio. 

(o) = itens opcionais 
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Anexo H – Orientação para a organização da monograf ia a partir de revisão de 

literatura. 

(o) = itens opcionais 
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Anexo I - Orientação para o espaçamento de margens e início de 
itens principais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 TÍTULO PRIMÁRIO 1,0cm 
 
 
 
 
 3,0cm 
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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE MONITORIA  

DE ENSINO 

 

CAPÍTULO I 

 

Da Natureza e Finalidades 

 

Art. 1º A monitoria é entendida como um instrumento para a melhoria do ensino nos 

cursos de graduação.  

 

Art. 2º A monitoria tem a finalidade de fortalecer a articulação entre teoria e prática e 

a integração curricular em seus diferentes aspectos, assim como promover a 

cooperação mútua entre discentes e docentes e permitir ao aluno a experiência com 

as atividades técnico-didáticas.  

 

Art. 3º É vedado ao monitor a realização de atividades de responsabilidade exclusiva 

do professor, tais como controle de freqüência e dos conteúdos no diário de classe, 

regência de classe e as de caráter administrativo.  

 

Art. 4º As atividades programadas para o monitor não poderão estar sobrepostas ao 

seu horário de aula do semestre em que esteja matriculado.  

 

 

CAPITULO II 

 

Dos Objetivos 

 

Art. 5º O Programa de Monitoria de Ensino tem os seguintes objetivos:  

I. estimular a participação de alunos dos cursos de graduação no processo 

educacional, nas atividades relativas ao ensino e na vida acadêmica do 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Verde (CEFET – Rio Verde);  
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II. favorecer o oferecimento de atividades de reforço escolar ao aluno com a 

finalidade de superar problemas de repetência escolar, evasão, falta de 

motivação e deficiência de conhecimentos.  

III. criar condições para a iniciação da prática da docência, através de atividades 

de natureza pedagógica, desenvolvendo habilidades e competências próprias 

desta atividade;  

IV. propor formas de acompanhamento de alunos em suas dificuldades de 

aprendizagem;  

V. pesquisar novas metodologias de ensino adequadas ao ensino da disciplina 

participante do programa; e  

VI. contribuir, através da formação de monitores de ensino, com a formação de 

recursos humanos para o ensino superior;  

 

CAPÍTULO III 

 

Dos Requisitos 

 

Art. 6º São requisitos básicos para o aluno participar do Programa de Monitoria:  

I. ser aluno regularmente matriculado em um dos cursos de graduação do 

CEFET - Rio Verde;  

II. ter obtido aprovação na disciplina na qual pleiteia a monitoria, com nota 

superior a 7,0;  

III. ter disponibilidade de tempo para atender as atividades programadas; e  

IV. não estar cumprindo pena disciplinar;  

 

CAPÍTULO IV 

 

Das Atribuições 

 

Seção I 

 

Do Monitor 

 

Art. 7º São atribuições do monitor:  
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I. colaborar com o docente no desempenho de tarefas didáticas, tais como: 

preparação de aulas práticas, aplicação de exercícios, trabalhos escolares, e 

outros de natureza similar;  

II. cumprir 10 horas semanais de trabalho, divididas em 3 horas para preparação 

das atividades a serem desenvolvidas no decorrer da semana, e 7 horas para 

o atendimento aos alunos, de acordo com o calendário pré-determinado;  

III. cooperar no atendimento e orientação aos alunos, visando sua adaptação e 

maior integração no CEFET – Rio Verde;  

IV. identificar eventuais falhas na execução do processo de ensino, propondo ao 

professor medidas alternativas; e  

V. apresentar relatório mensal ao professor da disciplina.  

 

Seção II 

 

Do Professor Responsável 

 

Art. 8º São atribuições do professor responsável:  

I. orientar o monitor no desempenho das atividades programadas;  

II. capacitar o monitor no uso de metodologias de ensino/aprendizagem 

adequadas à sua atuação nas atividades propostas;  

III. promover o aprofundamento dos conhecimentos do monitor quanto aos 

conteúdos da disciplina;  

IV. avaliar, de forma contínua, o desempenho do monitor através de critérios 

previamente estabelecidos, e que sejam do conhecimento do monitor;  

V. acompanhar a redação do relatório das atividades desenvolvidas, assiná-lo 

juntamente com o monitor e encaminhá-lo às coordenações de cursos no 

prazo estabelecido; e  

VI. identificar falhas eventuais no Programa de Monitoria, propor mudanças e 

encaminhá-las à Diretoria de Ensino de Graduação.  

VII. Encaminhar relatório mensal aos coordenadores de curso e à Diretoria de 

Ensino de Graduação  
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CAPÍTULO V 

 

Da Operacionalização 

 

Art. 9º A orientação de Monitoria de Ensino de alunos existentes no CEFET - Rio 

Verde é integrante da Resolução nº. 002/2007, do Conselho Diretor, que institui a 

distribuição da Carga Horária dos Docentes do CEFET - Rio Verde entre as 

atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração.  

 

Art. 10. O professor deverá pleitear o oferecimento da Monitoria de Ensino junto à 

Diretoria de Ensino de Graduação, mediante requerimento e apresentação do Plano 

de Monitoria, que deve conter:  

 a) Justificativa da Monitoria de Ensino;  

 b) Atividades programadas para a Monitoria de Ensino;  

 

§ 1º O plano de Monitoria de Ensino deverá ser aprovado pela Diretoria de Ensino 

de Graduação;  

§ 2º O Diretor de Ensino de Graduação deverá encaminhar o(s) pleito(s) de 

Monitoria de Ensino à Câmara de Ensino a qual deferirá ou indeferirá o(s) mesmo(s).  

 

Art. 11 O aluno poderá exercer as atividades referentes à monitoria em uma mesma 

disciplina por até dois semestres letivos.  

 

CAPÍTULO VI 

 

Da Seleção e Indicação dos Monitores 

 

Art. 12. A seleção dos alunos para assumir a monitoria é feita por meio de Concurso 

de Monitoria que consistirá de prova escrita e entrevista. 
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§ 1º Cabe ao professor requerente elaborar, corrigir e classificar os candidatos, cujo 

resultado será homologado e divulgado pela Diretoria de Ensino de Graduação;  

§ 2º O dia e o local de realização da seleção, assim como os critérios de seleção 

deverão ser divulgados através de publicação de Edital de âmbito interno, ficando 

sua divulgação a cargo da Diretoria de Ensino de Graduação;  

§ 4º É vedado ao acadêmico o exercício cumulativo de Monitoria de Ensino;  

 

Art. 13. As provas de seleção de monitores de ensino devem ter o mesmo nível de 

complexidade das atividades desenvolvidas no decorrer do ensino da disciplina.  

 

Art. 14. Para efeito de classificação, será considerada satisfatória a obtenção de 

média não inferior a sete.  

 

Parágrafo único. Em caso de empate, será aprovado o aluno com maior nota na 

disciplina em que pleiteia a monitoria, e caso persista o empate, ficará a decisão a 

cargo do professor da disciplina, que poderá recorrer a uma nova entrevista.  

 

CAPÍTULO VII  

 

Do Exercício da Monitoria  

 

Seção I  

 

Do Relatório de Atividades  

 

Art. 15. Ao final do período de vigência do monitor (previsto no Edital de Seleção), o 

professor responsável pela disciplina deverá apresentar ao coordenador de curso e 

ao Diretor de Ensino de Graduação um relatório de avaliação do Monitor e do 

Programa de Monitoria.  
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Seção II 

 

Da Avaliação das Atividades do Monitor 

 

Art.16. A avaliação do Monitor de Ensino pelo professor da disciplina é parte 

integrante do relatório mensal de Atividades e deverá conter as seguintes menções:  

 a) Assiduidade ( ) Ótima ( ) Boa ( ) Insatisfatória;  

 b) Pontualidade ( ) Ótima ( ) Boa ( ) Insatisfatória;  

 c) Urbanidade ( ) Ótima ( ) Boa ( ) Insatisfatória;  

 d) Habilidades na execução das tarefas ( ) Ótima ( ) Boa ( ) Insatisfatória;  

 

Art. 17. O professor poderá recorrer aos alunos para complementar a avaliação do 

Monitor.  

 

Art.18. Ao final do período de vigência da monitoria, o aluno receberá um Certificado 

de Monitoria de Ensino, emitido pela Diretoria de Ensino de Graduação.  

 

Seção III 

 

Do Cancelamento da Atividade de Monitoria 

 

Art.19. O exercício da monitoria será cancelado nas seguintes circunstâncias:  

I. por indicação do professor da disciplina a qual o monitor está vinculado, após 

aprovação da Diretoria de Ensino de Graduação;  

II. por suspensão imposta ao aluno no período em que se encontrar no exercício da 

monitoria;  

III. por trancamento de matrícula;  

IV. por obtenção de freqüência inferior a oitenta por cento nas atividades de 

monitoria, a cada mês;  

V. o monitor será desvinculado do Programa de Monitoria, caso não cumpra as suas 

atribuições de forma satisfatória;  

VI. por não apresentar o relatório mensal ao professor responsável pela disciplina.  
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CAPÍTULO VIII 

 

Disposições Gerais 

 

Art. 20. O Programa de Monitoria será remunerado, durante o período definido no 

Edital de Seleção, de acordo com a dotação orçamentária do CEFET – Rio Verde 

disponibilizada para este fim.  

 

Art. 21. O número de Bolsas de Monitoria e o valor de cada uma delas será definido 

pelo CEFET – Rio Verde, de acordo com sua dotação orçamentária anual.  

 

Art. 22. Exclui-se em qualquer hipótese, a configuração de vínculo empregatício do 

monitor com o CEFET – Rio Verde.  

 

Art.23. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Ensino de Graduação.  

 

Art.24. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho-

Diretor, deste CEFET – Rio Verde – GO, revogadas as disposições em contrário 
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CONSELHO DIRETOR 

RESOLUÇÃO Nº 002/2007, DE 18 DE JUNHO DE 2007. 

 

 

Institui a distribuição da Carga Horária dos Docent es 

do quadro permanente do CEFETRV entre as 

atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Administração, revoga as anteriores e estabelece 

normas para criação do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, criação de câmara de Ensino, 

câmara de Pesquisa e Pós-Graduação e a câmara de 

Extensão. 

 

 

Art. 1º Objetiva normatizar na presente Resolução a distribuição da carga horária 

dos docentes do CEFETRV entre as diversas atividades desenvolvidas no âmbito 

das Coordenadorias de Áreas e Cursos e estabelece normas para criação do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, criação de câmara de Ensino, câmara de 

Pesquisa e Pós-graduação e a câmara de Extensão. 

 

I - Das Atividades Docentes 

Art. 2º A carga horária dos docentes efetivos do CEFETRV deverá ser distribuída 

entre 

as seguintes atividades: 

I. de Ensino; 

II. Pedagógicas; 

III. de Orientação Acadêmica; 

IV. de Pesquisa; 

V. de Extensão; 

VI. de Capacitação; 

VII. de Administração;  

VIII. de Representação. 
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Art. 2º Define-se como atividades pedagógicas exposições didáticas, preparação de 

aulas e materiais didáticos, correção de instrumentos de avaliação e atendimento 

extraclasse a alunos, exercícios de fixação, seminários, estudos dirigidos, trabalhos 

de campo, visitas técnicas, trabalhos em laboratório, orientação ou outras atividades 

devidamente previstas nos projetos dos Cursos de educação básica, educação 

profissional e educação superior, aprovados pelo colegiado competente. 

 

Art. 3º As atividades de Ensino são entendidas como as atividades didáticas 

sistemáticas, diretamente vinculadas ao cumprimento dos requisitos curriculares dos 

Cursos regularmente ofertados pelo CEFETRV, em qualquer nível e modalidade, 

programadas como componentes curriculares. 

§ 1º. O componente curricular corresponde a um determinado programa de 

conteúdos curriculares, atividades pedagógicas e respectivos processos de 

avaliação, realizados sob a responsabilidade e o acompanhamento direto de 

docente integrante do quadro funcional do CEFETRV. 

§ 2º. Todo componente curricular deve estar relacionado a alguma atividade 

pedagógica. 

§ 3º. Segundo sua natureza e atividade predominante, os componentes curriculares 

são classificados como teóricos, práticos ou teórico-práticos. 

§ 4º. As atividades de Ensino de um componente curricular estruturam-se em aulas, 

definidas como unidades programadas de trabalho pedagógico, com duração pré-

definida. 

§ 5º. As atividades Pedagógicas relacionadas ao ensino à distância, em qualquer 

nível, serão objeto de resolução específica dos colegiados competentes. 

 

Art. 4º Poderá ser computado na contagem de carga horária referente a atividades 

pedagógicas a complementação pedagógica docente. Para isto, deverá ser 

aprovado pela sub câmara de ensino e homologado pela diretoria pertinente a 

relação de disciplinas que necessita de apoio pedagógico, a partir da disponibilidade 

de docente para ministrar tal apoio. Será também atribuição da diretoria responsável 

a elaboração do horário da monitoria, bem como acompanhar a execução da mesma 

e recebimento no final em cada semestre da freqüência dos alunos. 
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Art. 5º As atividades de Orientação Acadêmica consistem na supervisão 

individualizada do estudante participante de projetos e programas de extensão, 

projetos de iniciação científica, artística, cultural, tecnológica, atividades de 

monitorias, programas de estágio, elaboração de monografias, trabalhos de curso, 

dissertações e teses. 

 

Art. 6º As atividades de Pesquisa consistem no trabalho criativo, realizado de forma 

sistemática, com vista a ampliar o conjunto dos conhecimentos, incluindo o 

conhecimento do ser humano, da cultura e da sociedade, bem como a utilização 

desse conjunto de conhecimentos em novas aplicações. 

 

Art. 7º As atividades de Extensão consistem nos processos educativos, culturais, 

científicos e tecnológicos que se articulam e se integram ao ensino e à pesquisa, 

composta de um grande leque de atuação, englobando tipos de ações variadas, 

envolvendo pessoas, grupos e comunidades. 

 

Art. 8º As atividades de Capacitação consistem em processos formativos através 

dos quais os docentes transmitem, adquirem ou atualizam competências inerentes à 

sua atuação no ensino, na pesquisa e na extensão, compartilhando conhecimentos, 

habilidades e valores na Instituição. 

 

Art. 9º As atividades de Administração correspondem ao exercício de cargos e 

funções, gratificados ou não, cuja finalidade é viabilizar a realização das atividades 

de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

Art. 10 As atividades de Representação consistem na participação efetiva em 

órgãos colegiados, comissões permanentes ou temporárias e entidades de 

abrangência local, regional, nacional ou internacional, não decorrente do exercício 

de cargo ou função, cujo caráter envolva a definição de políticas, a concepção ou a 

realização de projetos de interesse público. 
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II- Do Plano de Ação Semestral da Diretoria e do Pl ano Individual de Trabalho 

Art. 11 Cada Diretoria de Área, deverá elaborar um Plano de Ação Semestral, com 

previsão das atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e outras, adotando os 

seguintes procedimentos. 

I- diagnóstico das demandas de carga horária de ensino, com base nas disciplinas 

dos Cursos atendidos e/ou oferecidos, e outras, com base nas peculiaridades e 

projetos da Coordenadoria; 

II- divulgação das demandas diagnosticadas, com apresentação de proposta de 

distribuição da carga horária por docente, como forma de subsídio ao planejamento 

individual; 

III- atribuição de prazo de uma semana para o recebimento das propostas de planos 

de trabalho individuais, que devem contemplar as atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e outras; 

IV- compatibilização dos planos individuais e formulação da proposta final de plano 

de ação da Coordenadoria; 

V- discussão e aprovação do plano de ação da Diretoria; 

VI- envio para a sub câmara da Unidade ou órgão correspondente. 

§ 1º. O Plano de Ação da Diretoria deve definir uma programação compatível com a 

carga horária distribuída para cada docente, em conformidade com os critérios 

estabelecidos nesta Resolução. 

§ 2º. O Plano de Ação da Diretoria deve identificar as demandas de ensino e as 

linhas de pesquisa, extensão, capacitação docente e outras, respeitando o princípio 

da liberdade acadêmica para os projetos que nelas não se enquadrem. 

§ 3º. O Plano de Ação da Coordenadoria deverá ser configurado conforme modelo a 

ser homologado pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE). 

 

Art. 12 O Plano Individual de Trabalho para o semestre deverá conter os seguintes 

itens: 

I- carga horária de ensino, com especificação dos componentes curriculares; 

II- carga horária de atividades pedagógicas, explicitando os horários das atividades 

de planejamento e atendimento a discentes; 

III- carga horária de orientação acadêmica efetiva, se houver, explicitando os 

estudantes envolvidos e o tipo de atividade; 
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IV- carga horária de pesquisa, se houver, com descrição sucinta dos objetivos, 

estágio de desenvolvimento e metas a serem atingidas no semestre; 

V- carga horária de extensão, se houver, especificando sua distribuição: curso ou 

projeto de extensão, devendo apresentar descrição sucinta dos objetivos, estágio de 

desenvolvimento, metas a serem atingidas e ainda se haverá remuneração 

adicional; 

VI- carga horária de capacitação docente, se houver, especificando a atividade, 

programa sucinto, duração, data e forma de socialização do conhecimento adquirido; 

VII- carga horária de administração, se houver, especificando local, horário de 

trabalho e portaria de designação; 

VIII- carga horária de representação, se houver, especificando o órgão ou entidade, 

horário de trabalho e a portaria de designação. 

§ 1º. O Plano Individual de Trabalho deverá ser configurado conforme modelo em 

anexo. 

§ 2º. Encerrado o período letivo, cada docente deve apresentar à Diretoria em que 

se encontra lotado o relatório das atividades desenvolvidas durante o semestre, com 

base no Plano Individual de Trabalho, obedecendo ao prescrito neste Artigo, exceto 

as atividades definidas no inciso I. 

§ 3º. O docente que tiver realizado atividades de Ensino programadas como 

componentes curriculares deverá ter concluído o lançamento das atividades, notas e 

faltas no Sistema Acadêmico para efeito de relatório das atividades desenvolvidas. 

§ 4º. Compete à Coordenadoria de Curso em que o docente estiver atuando: 

I- o controle do cumprimento da carga horária das disciplinas sob a responsabilidade 

do docente, em conformidade com o estabelecido nos projetos de Cursos; 

II- o controle da entrega dos documentos acadêmicos pelos docentes, nos prazos 

previstos no calendário escolar. 

§ 5º. Compete à Diretoria de Área em que o docente estiver atuando: 

I- o controle da carga horária do docente destinada às demais atividades 

regulamentadas nesta Resolução, bem como o seu planejamento; 

II- Divulgar em mural apropriado a atividade de cada docente, conforme artigo 2º. 

 

Art. 13 As Diretorias de Áreas realizarão avaliação semestral de seus Planos de 

Ação e dos relatórios de seus docentes, consolidando as conclusões em relatório 

global que deve ser aprovado pelo CEPE e encaminhado à Direção Geral. 
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Parágrafo único. A aprovação do relatório da Coordenadoria de que trata este Artigo 

deve ocorrer em um prazo máximo de sessenta dias decorridos do início do 

semestre subseqüente. 

 

III- Da Carga Horária das Atividades de Ensino 

Art. 14 A carga horária semanal destinada às atividades de Ensino para os docentes 

nos regimes de 40 horas semanais e Dedicação Exclusiva deverá ficar 

compreendida entre os limites mínimo e máximo assim estabelecidos, com exceção 

dos casos previstos nesta resolução: 

§ 1º. docentes que atuam nos Cursos de nível médio e técnico – 12 a 24 horas 

semanais; 

§ 2º. docentes que atuam nos Cursos de graduação – 12 a 22 horas semanais; 

§ 3º. docentes que atuam nos Cursos de pós-graduação pública, sem qualquer 

forma de remuneração adicional – 8 a 16 horas semanais; 

§ 4º. docentes que atuam em cargo de direção obedecerão o disposto no artigo 30. 

§ 5º. O docente que realizar atividades de Orientação Acadêmica, de Pesquisa, de 

Extensão ou de Capacitação poderá ter sua carga horária semanal letiva fixada em 

um mínimo de 08 horas, conforme critérios estabelecidos nesta Resolução. 

§ 6º. O docente que atuar em dois ou mais níveis de ensino terá sua carga horária 

determinada usando-se fator de ponderação, calculado proporcionalmente ao limite 

superior da carga horária letiva de cada nível prevista nos parágrafos 1º e 2º deste 

Artigo. 

§ 7º. A carga horária mínima estabelecida neste artigo deverá ser a média anual, 

exceção feita estritamente à falta de oferta de disciplinas. 

 

Art. 15 A carga horária destinada às atividades de Ensino para os docentes do 

regime de 20 horas semanais deverá ficar compreendida entre os limites mínimo e 

máximo assim estabelecidos: 

I- docentes que atuam nos Cursos de nível médio – 6 a 9 horas semanais. 

II- docentes que atuam nos Cursos de graduação e pós-graduação – 6 a 8 horas 

semanais; 

Parágrafo único. O docente que atuar em dois níveis de ensino terá sua carga 

horária determinada usando-se fator de ponderação, calculado proporcionalmente 
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ao limite superior da carga horária letiva de cada nível prevista nos incisos I e II 

deste Artigo. 

 

IV- Da Carga Horária das Atividades de Orientação A cadêmica 

Art. 16 Serão contados duas horas semanais para cada projeto de iniciação 

científica júnior, iniciação científica, artística, cultural, tecnológica, monitoria, 

monografia ou trabalho de curso sob sua responsabilidade. 

§ 1º. Para o efeito da redução prevista no caput deste Artigo, deverão ser 

observados o máximo de 5 orientações por docente e os limites mínimos de carga 

horária destinada às atividades de ensino, conforme estabelecido nos Artigos 14 e 

15. 

§ 2º. Cada atividade de orientação relacionada neste Artigo poderá ser considerada, 

para efeito de composição de carga horária, por, no máximo, 2 semestres letivos. 

Art. 17 Serão contados duas horas semanais cada orientação de mestrado ou de 

doutorado. 

§ 1º. Deverão ser observados o máximo de 4 orientações por docente e o limite 

mínimo de carga horária destinada às atividades de ensino, conforme estabelecido 

nos Artigos 14 e 15. 

§ 2º. Cada orientação de dissertação poderá ser considerada, para efeito de 

composição de carga horária, por, no máximo, 4 semestres letivos consecutivos. 

§ 3º. Cada orientação de tese poderá ser considerada, para efeito de composição de 

carga horária, por, no máximo, 8 semestres letivos consecutivos 

 

V- Da Carga Horária das Atividades de Pesquisa 

Art. 18 Para que seja alocada a carga horária do docente destinada a atividades de 

pesquisa, deverão ser satisfeitas as seguintes condições: 

I- estar com o currículo atualizado na plataforma Lattes do CNPq; 

II- estar incluído em um Grupo de Pesquisa Certificado, cadastrado no Diretório de 

Grupos de Pesquisas do CNPq; 

III- os projetos de pesquisa deverão estar articulados com as linhas de pesquisa e 

inseridos nos respectivos Grupos de Pesquisas; 

IV- os projetos de pesquisa deverão ser aprovados pela Gerência de Pesquisa e 

homologados pela Câmara de Pesquisa e Pós-graduação. 
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Parágrafo único. São dispensados de aprovação pela Câmara de Pesquisa e Pós-

graduação os projetos aprovados para financiamento por agências de fomento, 

desde que o CEFETRV esteja envolvido institucionalmente. 

 

Art. 19 Caberá à Câmara de Pesquisa e Pós-graduação a definição da carga horária 

semanal destinada às atividades de Pesquisa do docente, observado o disposto no 

§ 1º do Art. 15. 

 

Art. 20 O docente que alocar carga horária para desenvolvimento de atividades de 

pesquisa fica obrigado a apresentar, semestralmente, o relatório das atividades 

executadas no período, devendo comprovar, caso haja, a produção científica 

correspondente ao projeto desenvolvido. 

§ 1º. O relatório semestral de atividades será encaminhado para a Gerência de 

Pesquisa, após ciência da Diretoria de Área do docente, e avaliado pela Câmara de 

Pesquisa e Pós-graduação, para efeito de continuidade ou encerramento do projeto, 

conforme normas estabelecidas nos órgãos oficiais de fomento à pesquisa (CNPq e 

CAPES). 

§ 2º. O resultado da avaliação da Câmara de Pesquisa e Pós-graduação deverá ser 

encaminhado à Diretoria de Área, para as providências cabíveis e dada ciência à 

Gerência de Pesquisa. 

 

Art. 21 O docente que, tendo alocado carga horária para desenvolvimento de 

atividades de pesquisa, desrespeitar as normas para o cumprimento dessas 

atividades, estabelecidas nesta Resolução, perderá o direito de voltar a alocar carga 

horária para essas atividades enquanto perdurar a irregularidade. 

 

Art. 22 O docente que alocar carga horária para o desenvolvimento de atividades de 

pesquisa e que, após 2 anos, não tiver produção científica em periódico com 

conceito mínimo de C pelo Qualis da Capes/MEC não poderá alocar nova carga 

horária para pesquisa pelo período subseqüente. 

§ 1º. Somente serão consideradas as publicações em que o CEFETRV seja 

mencionado como Instituição de vínculo do docente. 

§ 2º. A Câmara de Pesquisa e Pós-graduação poderá, mediante relatório 

circunstanciado do docente e parecer conclusivo de consultor ad hoc, dispensar ou 
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substituir a publicação dos resultados como indicativo de produção científica 

associada às atividades de pesquisa. 

 

VI- Da Carga Horária das Atividades de Extensão 

Art. 23 Para que seja alocada carga horária destinada a atividades de extensão os 

projetos deverão ser aprovados pelas respectivas Coordenadorias de Cursos, bem 

como homologados pela Câmara de Extensão. 

 

Art. 24 O docente que participar de projetos de Extensão aprovados conforme o 

disposto no Art. 23 poderá reduzir até 6 horas semanais dos limites máximos 

definidos no Art. 14 e 15 das atividades de ensino. 

 

Art. 25 As atividades de extensão devem ser avaliadas segundo critérios de alcance 

social da proposta, de adequação à Área de atuação do docente e da articulação 

aos eixos temáticos e aos objetivos do Plano Nacional de Extensão. 

 

Art. 26 O docente que alocar carga horária para desenvolvimento de atividades de 

extensão fica obrigado a apresentar, semestralmente, o relatório das atividades 

executadas no período. 

§ 1º. O relatório semestral de atividades será encaminhado para a Diretoria de 

Relações Empresariais e Comunitárias, após ciência da Coordenadoria de Área do 

docente, e avaliado pela Câmara de Extensão, para efeito de continuidade ou 

encerramento do projeto. 

§ 2º. O resultado da avaliação da Câmara de Extensão deverá ser encaminhado à 

Diretoria em que o docente estiver ligado, com ciência da Diretoria de Relações 

Empresariais e Comunitárias, para as providências cabíveis. 

 

Art. 27 O docente que, tendo alocado carga horária para desenvolvimento de 

atividades de extensão, desrespeitar as normas para o cumprimento dessas 

atividades perderá o direito de voltar a alocar carga horária para essas atividades 

enquanto perdurar a irregularidade. 
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VII- Da Carga Horária das Atividades de Capacitação  

Art. 28 Os docentes em processo de capacitação sem afastamento integral em 

cursos de pós-graduação Stricto sensu, pós-doutorado e pós-graduação Latu Sensu 

de interesse institucional poderão ter sua carga horária semanal fixada pela Câmara 

de Pesquisa e Pós-graduação, respeitados os Art. 14 e 15. 

 

Art. 29 Os docentes em outros processos de capacitação de interesse institucional, 

validados através de processo específico pelo CEPE e com parecer da Diretoria em 

que o docente estiver ligado poderão ter sua carga horária semanal fixada pela 

Câmara de Pesquisa e Pós-graduação. 

§ 1º. Os docentes poderão ser liberados para processo de capacitação sem ou com 

afastamento integral em cursos de pós-graduação Stricto sensu, pós-doutorado e 

pós-graduação Latu Sensu de interesse institucional somente após parecer 

favorável da Câmara de Pesquisa e Pós-graduação e homologação pelo CEPE. 

§ 2º. Havendo interesse institucional, poderá ocorrer a liberação docente para cursos 

de capacitação de curta duração, após parecer favorável da Câmara de Pesquisa e 

Pós-graduação e homologação pelo CEPE. 

 

VIII- Da Carga Horária das Atividades de Administra ção e de Representação 

Art. 30 Os docentes ocupantes de cargos de direção, de funções gratificadas e 

outras funções administrativas sem gratificação poderão optar por dispensa das 

atividades de ensino, no entanto as implicações legais desta escolha são de única 

responsabilidade do próprio docente. 

Parágrafo único. As funções administrativas sem gratificação referidas no caput 

deste artigo são apenas aquelas originadas através de nomeação por portaria do 

Diretor-Geral, constando no ato de designação o tempo de liberação e a carga 

horária correspondente. 

 

Art. 31 O docente designado para atividades de Representação terá a redistribuição 

de sua carga horária definida na portaria de nomeação pelo Diretor-Geral, após 

parecer do CEPE. 

 

Art. 32 Ao deixar o encargo administrativo ou de representação o docente deverá se 

adaptar ao disposto na presente Resolução, observando o cumprimento da carga 
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horária semanal mínima prevista nos Art. 14 e 15, no semestre letivo subseqüente 

ao do afastamento do respectivo encargo administrativo, de assistência ou de 

representação. 

 

IX- Do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, cri ação de câmara de 

Ensino, câmara de Pesquisa e Pós-Graduação e a câma ra de Extensão 

Art. 33 O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão deverá ser constituído pelos 

Diretores de Ensino Médio e Técnico, Diretor de Ensino de Graduação, Diretor de 

Pesquisa e Pós-graduação e Diretor de Relações Empresariais e Comunitárias, por 

três docentes eleitos pelos seus pares, sendo um ligado aos cursos técnicos, um 

ligado aos cursos de graduação e um ligado à pós-graduação ou diretamente 

envolvido com algum projeto de pesquisa; um discente e um servidor técnico 

administrativo ligado à área de ensino, eleito pelos seus pares. 

Parágrafo único. A presidência do CEPE será exercida por um conselheiro eleito 

entre seus membros. 

 

Art. 34 A câmara de Pesquisa e Pós-graduação deverá ser formada pelo Diretor de 

Pesquisa e Pós-graduação, Gerente de Pesquisa, Gerente de Produção, Gerente de 

Pós Graduação, por dois docentes que estejam com projetos de pesquisa 

cadastrados na Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação ou estejam ministrando 

aulas na Pós-graduação, eleito pelos seus pares, um técnico administrativo que 

trabalhe com pesquisa, eleito pelos seus pares, um discente que esteja com projetos 

de iniciação científica e outro na pós-graduação, todos eleitos pelos seus pares. 

Parágrafo único. A câmara de Pesquisa e Pós-graduação deverá ser presidida 

sempre pelo Diretor de Pesquisa e Pós-graduação. 

 

Art. 35 A câmara de Extensão deverá ser formada pelo Diretor de Relações 

Empresariais e Comunitárias, por três docentes eleitos pelos seus pares; por um 

discente e por um técnico administrativo que esteja ligado a extensão, eleitos pelos 

seus pares. 

Parágrafo único. A câmara de Extensão deverá ser presidida sempre pelo Diretor de 

Relações Empresariais e Comunitárias. 
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Art. 36 A câmara de ensino deverá ser formada pelos diretores de Ensino Médio e 

Técnico, de Ensino de Graduação, por todos coordenadores de cursos médio, 

técnico e superior, com portaria do Diretor Geral, um docente eleito pelos seus pares 

e que atue em cursos técnicos ou médio, um docente eleito pelos seus pares e que 

atue em cursos superiores, um técnico administrativo eleito pelos seus pares e dois 

discentes, eleito pelos seus pares, sendo que um deverá estar regularmente 

matriculado em curso médio ou técnico e outro em curso superior. 

Parágrafo único. A câmara de ensino deverá ser presidida sempre pelo Diretor de 

Ensino Médio e Técnico ou pelo Diretor de Ensino de Graduação, mediante escolha 

por voto por todos seus membros. 

 

X- Das Disposições Gerais 

Art. 37 As atividades desempenhadas como bolsas de pesquisa, extensão e/ou pós-

graduação, funções gratificadas e cargos de direção serão consideradas para efeito 

do cômputo da carga horária. 

 

Art. 38 O CEPE, a Câmara de Ensino, Câmara Pesquisa e Pós-graduação e a 

Câmara de Extensão deverão ser criadas em até 180 dias, contados a partir da 

homologação desta Resolução pelo Conselho Diretor. 

Parágrafo único. Até que sejam criados os órgãos mencionados no caput deste 

artigo, suas funções serão executadas por comissões provisórias nomeadas pelo 

Diretor-Geral. 

 

Art. 39 Os casos omissos serão resolvidos pelo CEPE do CEFETRV. 

 

Art. 40 Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 41 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Rio Verde, 18 de junho de 2007 

 

Prof. Vicente Pereira de Almeida 

-Presidente 
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NORMAS DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

PARA DOCENTES EFETIVOS 

 

Normatiza a realização de concursos públicos para a 
carreira docente para o quadro permanente do Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Rio Verde 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º A admissão para a categoria funcional de professor efetivo à carreira de 

docência, pesquisa e extensão do Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio 

Verde (CEFET – Rio Verde) será feita mediante a habilitação em Concurso Público 

de Provas e Títulos, na forma desta Normatização. 

Art. 2º A solicitação de abertura de Concurso Público será encaminhada pelas 

diretorias sistêmicas (DEMT, DEG e DPPG), e UNED’s, ao Diretor-Geral, após 

levantamento da demanda, devendo constar na solicitação: 

I- a(s) classe(s) do(s) docente(s); 

II- a(s) diretoria(s) e coordenadoria(s) de alocação da(s) vaga(s); 

III- a titulação mínima exigida, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 3º desta 

Normatização; 

IV- o regime de trabalho; 

V- a área de conhecimento a que se destina a vaga e o conjunto de disciplinas, 

descrito em, no mínimo, 05 (cinco) tópicos, e, no máximo 10 (dez) tópicos; 

VI- a sugestão dos nomes dos presidentes da(s) Banca(s) Examinadora(s) e da 

Comissão Organizadora do Concurso. 

§ 1º Os itens III a VI serão estabelecidos pela(s) coordenadoria(s) de alocação da(s) 

vaga(s). 

Art. 3º A abertura de inscrição para o concurso será autorizada pelo Diretor-Geral, a 

quem cabe expedir o Edital correspondente. 

§ 1º Poderão concorrer ao Concurso Público, previsto nesta Normatização, os 

candidatos portadores dos graus e títulos abaixo discriminados: 

I- para professor classe E: mestrado ou doutorado completo, ou título de livre-

docente; 
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II- para professor classe D: especialização; 

III- para professor classe C: curso de nível superior de duração plena (bacharelado, 

licenciatura ou tecnologia), 

§ 2º A qualificação necessária à inscrição para o concurso será demonstrada de 

acordo com o inciso V do art. 2º. 

§ 3º Serão considerados para os fins de capacitação a que se refere o parágrafo 1º 

deste artigo: 

I - os títulos de doutor, mestre, credenciados pela CAPES, especialista ou graduado, 

em cursos reconhecidos pelo MEC, ou os revalidados quando obtidos em 

Instituições Estrangeiras. 

II - os títulos de livre-docente obtidos em processo de habilitação, na forma da 

legislação federal vigente quando de sua obtenção. 

§ 4º O Edital será publicado no Diário Oficial da União, conforme a legislação 

vigente, e também na página da Internet do CEFET - Rio Verde, e deverá ocorrer 

com, no mínimo, quinze dias consecutivos de antecedência ao término das 

inscrições dos candidatos para o Concurso Público. 

§ 5º O Edital de abertura de inscrição do Concurso Público deve fixar, no mínimo, as 

seguintes exigências: 

I - as condições gerais para a inscrição, tais como: data de início e término, horários, 

valores das taxas de inscrição, programa do concurso, documentação exigida e 

demais procedimentos para a sua realização; 

II - as condições específicas para a inscrição, especialmente a titulação exigida na 

área, subárea ou especialidade na data da inscrição; 

III - o número de vagas por área de conhecimento; 

IV- informações sobre o período de realização das avaliações; 

V- as fases do Concurso Público; 

VI- o prazo de validade do Concurso Público; 

VII - as condições especiais para o exercício do cargo; 

VIII - o regime de trabalho; 

IX - o nome da Unidade do CEFET - Rio Verde em que o servidor terá exercício; 

X - remuneração. 

§ 6º As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos 

estabelecidos em legislação ou regulamento. 
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DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO 

 

Art. 4º O Diretor-Geral designará uma Comissão Organizadora do Concurso, com as 

seguintes atribuições: 

I- coordenar a realização do concurso; 

II- analisar e julgar a inscrição dos candidatos; 

III- designar a Banca Examinadora; 

IV- acompanhar a execução do concurso e os resultados, até a respectiva 

homologação; 

V- analisar e julgar os recursos referentes às decisões das Bancas Examinadoras, 

conforme o artigo 22 desta Normatização. 

Parágrafo Único. A Comissão Organizadora do Concurso será composta por, no 

mínimo, três membros efetivos do corpo docente do CEFET - Rio Verde. 

 

DA INSCRIÇÃO 

 

Art. 5º No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar originais e cópias dos 

seguintes documentos: 

I- cédula de identidade; 

II- título eleitoral e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (última eleição), 

III- comprovante de quitação com o Serviço Militar (para os candidatos de sexo 

masculino), dispensado no caso de brasileiro naturalizado, após os dezoito anos de 

idade; 

IV- diploma de graduação, certificado de curso de especialização, ou diploma de 

mestrado ou doutorado, ou certificado de livre docente, de acordo com o Edital; 

V- duas fotografias 3x4 recentes; 

VI- comprovante do pagamento de taxa de inscrição, conforme fixado no edital do 

concurso. 

VII- no ato da inscrição assinar declaração que o candidato está ciente da lei 8.112 

(regime jurídico do servidor público), a qual deverá estar disponível na página na 

internet do CEFET - Rio Verde. 

VIII- caso a inscrição seja efetivada por procuração (com firma reconhecida) deverá 

apresentar os documentos de mandato, identidade do procurador e os documentos 

mencionados nos itens I a VII. 
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IX- no caso de inscrição via internet, o candidato deverá enviar via correios em 

sedex com AR, cópia não autenticada de toda documentação mencionada no artigo 

5, itens I ao VII; 

X- os candidatos que fizerem inscrição via internet ou por procuração, deverão 

apresentar documentos originais no momento do sorteio do(s) tema (s) da Avaliação 

de Conhecimentos Específicos. 

§ 1º Os diplomas poderão ser substituídos por certificados de conclusão ou ata de 

defesa, ambos emitidos pela instituição responsável pelo curso, desde que 

reconhecido pelo MEC. 

§ 2º Será indeferida a inscrição do candidato que não satisfizer as condições 

exigidas, não apresentar títulos devidamente revalidados e não apresentar 

requerimento instruído com os documentos necessários. 

§ 3º É parte integrante da inscrição a apresentação do Curriculum Vitae (Modelo 

Lattes), que deverá ser entregue com a documentação comprobatória no momento 

do sorteio do(s) tema (s) da Avaliação de Conhecimentos Específicos. 

Art. 6º No ato da inscrição, o candidato receberá a ficha da inscrição em que 

constam os documentos entregues e as informações referentes à vaga para a qual o 

candidato se inscreveu. 

 

DA BANCA EXAMINADORA 

 

Art. 7º A Banca Examinadora deverá ser constituída de, no mínimo, três (03) 

membros, sendo no mínimo dois professores doutores, podendo o terceiro membro 

ser pesquisador com título de doutor. Caso não haja candidatos com título de doutor, 

a banca poderá ser constituída por até dois membros que possuam o título de 

mestre. Caso não haja candidatos com título de mestre, a banca poderá ser 

constituída por até dois membros que possuam o título de especialista. 

§ 1º Deverá ser indicada uma Banca Examinadora para cada área de conhecimento. 

§ 2º O título de doutor ou o de livre-docente a que se refere este artigo deverá ter 

sido obtido conforme preceitua o artigo 3º, parágrafo 3º, incisos I e II, desta 

Normatização. 

§ 3º Em todas as Bancas Examinadoras, procurar-se-á nomear, pelo menos, um 

membro proveniente de Instituição Externa e, considerando-se, para efeito desta 



 135 

Normatização, como pertencentes ao CEFET - Rio Verde, além de seus professores 

em exercício os seus professores aposentados. 

§ 4º Haverá um membro suplente externo ao CEFET - Rio Verde e um pertencente a 

seu quadro, resguardando-se a composição das Bancas Examinadoras previstas 

neste artigo. 

§ 5º Nenhum membro da Banca Examinadora poderá ser de classe inferior à classe 

exigida no edital. 

§ 6º Os membros da Banca Examinadora deverão ter seus graus e títulos no mínimo 

correspondentes a área de conhecimento em que se realiza o Concurso Público. 

§ 7º Na impossibilidade comprovada de composição conforme as exigências acima, 

caberá à Comissão instituída pelo artigo 4º desta Normatização decidir sobre a 

composição da Banca Examinadora. 

§ 8º O presidente da banca examinadora será o docente efetivo do CEFET – Rio 

Verde. 

Art. 8º As Bancas Examinadoras serão constituídas a critério da Comissão 

Organizadora do Concurso. 

Parágrafo único. A divulgação das bancas examinadoras, bem como das inscrições 

de todos os candidatos, deverá ocorrer em cinco dias consecutivos, antes do início 

do concurso. 

Art. 9º A partir da publicação da nomeação das Bancas Examinadoras na página de 

Internet do CEFET - Rio Verde, será iniciada a contagem do prazo de até dois dias 

consecutivos para a interposição de recursos contra as composições das mesmas. 

§ 1º O recurso será de reconsideração e formulado à comissão organizadora do 

concurso, devendo ser fundamentado com as razões de fato e de direito que o 

justifique, sob pena de indeferimento liminar. 

§ 2º O membro da Banca Examinadora com relação de parentesco até segundo 

grau com candidato inscrito no Concurso Público deverá manifestar, expressamente, 

seu impedimento em até dois dias após o término das inscrições dos candidatos. 

§ 3º Não ocorrendo de ofício o procedimento de que trata o parágrafo anterior, 

qualquer candidato poderá, no mesmo prazo, solicitar o afastamento e a substituição 

do impedido. 

§ 4º Os recursos devem ser encaminhados pessoalmente ou via fax, sendo este 

último a ser comprovado com documento original enviado via sedex à comissão 

organizadora do concurso. 
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Art. 10 É de competência exclusiva da Banca Examinadora, obedecendo ao que 

prescreve esta Normatização, a elaboração dos tópicos da Avaliação de 

Conhecimentos Específicos, bem como a correção da mesma, além da pontuação 

do Curriculum Vitae e da Avaliação Didática. 

 

DAS AVALIAÇÕES 

 

Art. 11 O Concurso Público compreenderá: 

I. Avaliação de Curriculum Vitae (Modelo Lattes) atualizado junto ao CNPq, 

impresso no modelo completo, encadernado, em três vias, acompanhado das 

fotocópias dos comprovantes impressos, encadernadas à parte, em uma via, a 

serem entregues no momento do sorteio do(s) tema (s) da Avaliação de 

Conhecimentos Específicos.  

§ 1º Ao candidato que obtiver maior número de pontos no Curriculum Vitae, de 

acordo com o Quadro de pontuação a seguir, será atribuída a nota 100 (cem), sendo 

os demais pontuados proporcionalmente. 
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II. Avaliação Didática; 

§ 1º A exigência de Avaliação Prática deverá constar do Edital, por proposta da 

Coordenadoria a que se vincula a área de conhecimento, aprovada pela Diretoria a 

que estiver vinculada e pela Direção-Geral. 

§ 2º À Avaliação Didática será atribuída uma nota de 0 (zero) a 100 (cem). 

§ 3º A nota do candidato corresponderá à média aritmética entre as notas emitidas 

pelos membros da Banca Examinadora. 

III. Avaliação de Conhecimentos Específicos: 

§ 1º Consistirá na avaliação dos conhecimentos de cada candidato sobre a área de 

conhecimento, conforme o programa estabelecido. 

§ 2º Será discursiva, sendo atribuída uma nota de 0 a 100 (zero a cem) pontos, com 

os tema(s) sorteado(s) em lista de 05 (cinco) a 10 (dez) tópicos, estabelecidos pela 

Banca Examinadora uma hora antes do início da prova, no mesmo local de sua 

realização, de onde os candidatos só poderão se ausentar acompanhados de um 

fiscal. Dessa lista, serão sorteados até três pontos. 

§ 3º A Avaliação de Conhecimentos Específicos só poderá ser identificada 

nominalmente após aferição das notas e obrigatoriamente ao término da correção da 

última avaliação. 

§ 4º Após o sorteio do(s) tema(s), durante 1(uma) hora, o candidato poderá consultar 

na sala da avaliação, o material impresso e, ou manuscrito, que o mesmo dispuser. 

§ 5º A nota do candidato corresponderá à média aritmética entre as notas emitidas 

pelos membros da Banca Examinadora. 

Art. 12 A Avaliação Prática será realizada segundo critérios fixados pela banca 

examinadora, considerando a natureza e a peculiaridade da área de conhecimento 

de que trata o Concurso. 

§ 1º A Avaliação Prática deverá ser seguida de relato escrito e circunstanciado da 

prática realizada pelo candidato. 

§ 2º A Avaliação Prática de cada candidato deverá ser documentada pela Banca 

Examinadora, por meio do preenchimento de uma Ficha de Observação, cujos 

critérios e pontos serão disponibilizados aos candidatos, por ocasião da inscrição, 

acompanhada do relato escrito e definido no parágrafo 1º deste artigo. 
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§ 3º A critério da Banca Examinadora interessada, a avaliação prática poderá 

constar da exposição oral e discursiva de projetos de pesquisa a serem realizados 

no prazo de 3 (três) anos, devendo essa condição constar no Edital do Concurso. 

Art. 13 A Avaliação Didática terá como objetivo aferir a capacidade do candidato em 

relação aos procedimentos didáticos, ao domínio e ao conhecimento do assunto 

abordado e às condições para o desempenho de atividades docentes. 

§ 1º A avaliação referida neste artigo terá duração de 60 (sessenta) minutos, de 

acordo com os seguintes dispositivos: 

I- A critério da Banca Examinadora, podem os candidatos, sendo mais de 08 (oito), 

distribuir-se por 02 (dois) ou mais grupos por dia. Cada um dos diferentes grupos 

terá seu tema sorteado nos termos deste Artigo. 

II- A aula consistirá em preleção sobre tema comum, sorteado com antecedência de 

24 (vinte e quatro) horas do início da primeira preleção, de uma lista de 10 (dez) 

tópicos, organizada pela Banca Examinadora, com base no programa do Concurso; 

o sorteio do tema do primeiro grupo será realizado após a divulgação do resultado 

da Avaliação de Conhecimentos Específicos, sendo obrigatória a presença de todos 

os candidatos classificados. O sorteio do tema dos grupos subseqüentes será 

realizado 24 (vinte e quatro) horas após o sorteio do grupo anterior. 

III- O tempo da aula será distribuído da seguinte forma: 

a) 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos de exposição; 

b) 10 (dez) a 20 (vinte) minutos de argüição pela Banca Examinadora. 

§ 2º Submeter-se-ão os candidatos integrantes de cada grupo à avaliação no 

mesmo dia. A ordem de apresentação será definida por sorteio, 30 (trinta) minutos 

antes do início da primeira aula. 

§ 3º Na ocasião do sorteio da ordem de apresentação, referida no parágrafo 3º deste 

artigo, cada candidato deverá entregar 3 (três) cópias de seu plano de aula, à Banca 

Examinadora. 

§ 4º A Avaliação Didática será pública, porém não poderá ser presenciada pelos 

demais candidatos. 

§ 5º A Banca Examinadora envolvida deverá divulgar a realização da Avaliação 

Didática, informando o tema da aula, relação dos candidatos, data, horário e local de 

realização da avaliação. 

§ 6º Os recursos didáticos que serão disponibilizados aos candidatos pela instituição 

serão divulgados no edital do concurso. 
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Art. 14 O julgamento do Curriculum Vitae (Modelo Lattes) consistirá na pontuação 

de atividades relacionadas ao: 

I. Ensino (Grupo 1); 

II. Produção Intelectual (Grupo 2); 

III. Titulação e Qualificação (Grupo 3); 

§ 1º No julgamento dos itens referidos no caput deste artigo, serão apreciados, em 

particular, a qualidade e a continuidade da produção intelectual ou técnica do 

candidato e sua experiência docente. 

§ 2º A nota atribuída pela Banca Examinadora, referente ao julgamento do 

Curriculum Vitae, será o somatório dos pontos dos grupos. 

§ 3º A cada grupo corresponderá a pontuação previamente definida no Quadro de 

Pontuação do Curriculum Vitae; 

§ 4º A nota final referente ao julgamento do Curriculum Vitae corresponderá à nota 

conferida pelo examinador. 

§ 5º Todos os itens deverão ser comprovados mediante documentos comprobatórios 

das atividades realizadas e do tempo em que foram desenvolvidas. 

§ 6º Não são considerados, para efeito deste artigo: 

I. o simples desempenho de função pública; 

II. a condição de sócio de entidade; 

III. os concedidos como honraria. 

 

DA CLASSIFICAÇÃO 

 

Art. 15 A nota final de cada candidato será obtida mediante a média aritmética de 

cada avaliação. 

Art. 16 O candidato que faltar ou obtiver nota inferior a 60 (sessenta) na avaliação 

de Conhecimentos Específicos ou na Avaliação Didática será considerado 

desclassificado do Concurso, não podendo participar das demais etapas. 

Art. 17 Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente das 

notas finais. Em caso de empate, terá preferência o candidato com: 

I. maior titulação; 

II. maior média na Avaliação Didática; 

III. maior média na Avaliação de Conhecimentos Específicos; 

IV. maior média no Curriculum Vitae; 
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V. maior tempo de exercício de magistério; 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 18 Na composição das Bancas Examinadoras, não haverá qualquer restrição à 

participação de docentes que se encontrem no período de estágio probatório, desde 

que sejam atendidos os critérios dispostos no caput do artigo 7º desta Normatização. 

Art. 19 As médias entre as notas conferidas pelos examinadores em cada avaliação 

serão consideradas com uma casa decimal. 

Art. 20 Do julgamento da Banca Examinadora caberá recurso exclusivamente no 

caso do (s) tema (s) sorteado (s) não estiver (em) explicitamente em concordância 

com o Edital. 

§ 1º O recurso deverá ser fundamentado e dirigido à Comissão Organizadora do 

Concurso que, ouvida a Banca Examinadora, deferirá ou não o mesmo. 

§ 2º O prazo para interposição do recurso a que se refere o caput deste artigo é de 

24 (vinte e quatro) horas, contadas da divulgação do resultado da Avaliação de 

Conhecimentos Específicos. 

Art. 21 Concluído o julgamento do Concurso, obriga-se a Banca Examinadora a 

elaborar relatório, no qual serão registradas as médias finais de cada avaliação, bem 

como a classificação dos aprovados. 

Parágrafo Único. O relatório previsto no caput deste artigo deverá ser entregue à 

Comissão Organizadora do Concurso no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a 

conclusão do julgamento da última avaliação. 

Art. 22 No prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos, contados da data de entrega do 

relatório, o resultado final deverá ser submetido pela Comissão Organizadora do 

Concurso à homologação pelo Diretor-Geral, que examinará tão somente o 

cumprimento formal das normas pertinentes. 

Art. 23 O Concurso terá validade de no máximo 1 (um) ano, podendo ser 

prorrogado, de acordo com a legislação vigente, a critério do Diretor-Geral. 

Art. 24 A aprovação do candidato no concurso não garante o direito de nomeação e 

sim a expectativa de ser admitido dentro da ordem classificatória, ficando a 

concretização deste ato condicionada à observância da legislação pertinente. 

Art. 25 Quando os prazos para inscrição e, ou recursos terminarem em sábado, 

domingo ou em dia em que não houver expediente ou o expediente for encerrado 
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antes da hora normal, estes ficarão automaticamente prorrogados até o próximo dia 

útil subseqüente. 

Art. 26 Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral, ad referendum do 

Conselho Diretor. 

Art. 27 Esta Normatização entra em vigor na data da aprovação do Conselho Diretor 

deste CEFET – Rio Verde, revogando as disposições em contrário. 
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CONSELHO DIRETOR 

RESOLUÇÃO Nº 004/2007, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2007. 

 

Normatiza a realização de Processo 

Seletivo Simplificado para Professor 

Substituto do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Rio Verde. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO CENTRO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE RIO VERDE, no uso das atribuições regimentais e 

considerando a decisão da plenária do Conselho Diretor de 11 de dezembro de 2007 

resolve disciplinar e normatizar a realização de Processo Seletivo Simplificado para 

docentes substitutos. 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º A admissão para a categoria funcional de Professor Substituto do Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Rio Verde (CEFET - Rio Verde) será feita 

mediante a habilitação em Processo Seletivo Simplificado de Provas e Títulos, na 

forma desta Resolução. 

Art. 2º A solicitação de abertura de Processo Seletivo Simplificado para professor 

substituto será encaminhada pelas diretorias sistêmicas (DEMT, DEG e DPPG) e 

UNEDs, ao Diretor-Geral, após levantamento da demanda, devendo constar na 

solicitação: 

I- A(s) diretoria(s) e coordenadoria(s) de alocação da(s) vaga(s); 

II- O regime de trabalho; 

III- A sugestão dos nomes dos presidentes da(s) Banca(s) Examinadora(s) e da 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado. 

§ 1º O item III será estabelecido pela(s) coordenadoria(s) de alocação da(s) vaga(s). 

Art. 3º A abertura de inscrição para o Processo Seletivo Simplificado será autorizada 

pelo Diretor-Geral, a quem cabe expedir o Edital correspondente. 

§ 1º O Edital será publicado no Diário Oficial da União, conforme a legislação 

vigente, e também na página da Internet do CEFET - Rio Verde, e deverá ocorrer 
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com, no mínimo, 07 (sete) dias consecutivos de antecedência ao término das 

inscrições dos candidatos para o Processo Seletivo Simplificado. 

§ 2º O Edital de abertura de inscrição do Processo Seletivo Simplificado deve fixar, 

no mínimo, as seguintes exigências: 

I- As condições gerais para a inscrição, tais como: data de início e término, horários, 

valores das taxas de inscrição, programa do Processo Seletivo Simplificado, 

documentação exigida e demais procedimentos para a sua realização; 

II- As condições específicas para a inscrição, especialmente a titulação exigida na 

área, subárea ou especialidade na data da inscrição; 

III- O número de vagas por disciplina, conjunto de disciplinas ou área de 

conhecimento; 

IV- Informações sobre o período de realização das Avaliações; 

V- As fases do Processo Seletivo Simplificado; 

VI- O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado; 

VII - O regime de trabalho; 

VIII- O nome da Unidade do CEFET - Rio Verde em que o servidor terá exercício; 

IX- Remuneração; 

X- Vigência do contrato. 

 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPL IFICADO 

 

Art. 4º O Diretor-Geral designará uma Comissão Organizadora do Processo Seletivo 

Simplificado, com as seguintes atribuições: 

I- Coordenar a realização do Processo Seletivo Simplificado; 

II- Analisar e julgar a inscrição dos candidatos; 

III- Designar a Banca Examinadora; 

IV- Acompanhar a execução do Processo Seletivo Simplificado e os resultados, até 

a respectiva homologação; 

V- Analisar e julgar os recursos referentes às decisões das Bancas Examinadoras, 

conforme o artigo 22 desta Resolução. 

Parágrafo Único. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado será 

composta por, no mínimo, três membros efetivos do corpo docente do CEFET - Rio 

Verde. 
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DA INSCRIÇÃO 

 

Art. 5º No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar originais e cópias dos 

seguintes documentos: 

I) Cédula de identidade; 

II) Diploma de graduação, certificado de curso de especialização, ou diploma de 

mestrado ou doutorado, ou certificado de livre docente, de acordo com o Edital; 

III) Duas fotografias 3x4 recentes; 

IV) comprovante do pagamento de taxa de inscrição, conforme fixado no edital do 

Processo Seletivo Simplificado. 

V) caso a inscrição seja efetivada por procuração (com firma reconhecida) deverá 

apresentar os documentos de mandato, identidade do procurador e os documento 

mencionados nos itens I a IV. 

§ 1º Os diplomas poderão ser substituídos por certificados de conclusão ou ata de 

defesa, ambos emitidos pela instituição responsável pelo curso, desde que 

reconhecido pelo MEC. 

§ 2º Será indeferida a inscrição do candidato que não satisfizer as condições 

exigidas, não apresentar títulos devidamente revalidados e não apresentar 

requerimento instruído com os documentos necessários. 

§ 3º O Curriculum Vitae deverá ser entregue com a documentação comprobatória no 

momento do sorteio da seqüência da realização da Avaliação Didática. 

Art. 6º No ato da inscrição, o candidato receberá a ficha da inscrição em que 

constam os documentos entregues e as informações referentes à vaga para a qual o 

candidato se inscreveu. 

 

DA BANCA EXAMINADORA 

 

Art. 7º A Banca Examinadora deverá ser constituída de, no mínimo, três (03) 

membros docentes efetivos. 

§ 1º Deverá ser indicada uma Banca Examinadora para cada área do conhecimento. 

§ 2º Nenhum membro da Banca Examinadora poderá ser de classe inferior à classe 

exigida no edital. 
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§ 3º Os membros da Banca Examinadora deverão ter seus graus e títulos no mínimo 

correspondentes à área de conhecimento em que se realiza o Processo Seletivo 

Simplificado. 

§ 4º O presidente da banca examinadora será um docente efetivo do CEFET - Rio 

Verde. 

Art. 8º As Bancas Examinadoras serão constituídas a critério da Comissão 

Organizadora do Processo Seletivo Simplificado. 

Art. 9º É de competência exclusiva da Banca Examinadora, obedecendo ao que 

prescreve esta Resolução, a elaboração da Avaliação Didática e avaliação dos 

candidatos em todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado. 

 

 

DAS AVALIAÇÕES 

 

Art. 10 O Processo Seletivo Simplificado compreenderá: 

§1º Avaliação de Curriculum Vitae: 

I. Deve estar impresso, encadernado, em três vias, acompanhado das fotocópias 

dos comprovantes impressos, encadernadas à parte, em uma via, que deverá ser 

entregue no momento do sorteio da seqüência da realização da Avaliação Didática. 

II. Ao candidato que obtiver maior número de pontos no Curriculum Vitae, de acordo 

com o quadro de pontuação a seguir, será atribuída a nota 100, sendo os demais 

pontuados proporcionalmente. 

 

QUADRO DE PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE 

 

I – ENSINO 

A – DOCÊNCIA* 

Pontos 

Disciplinas ministradas 

2 pontos para cada 60 (sessenta) 

horas efetivamente ministrada 

(máximo 20 horas) e comprovada, por 

meio de declaração do dirigente da 

instituição ou de unidade acadêmica, 
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contendo carga horária total de cada 

disciplina ministrada. 

* Considerar apenas os últimos 5 anos 

 

B – ORIENTAÇÃO* 

 Pontos 

1 Aluno orientado em tese de doutorado defendida e aprovada 20 

2 
Aluno orientado em dissertação de mestrado defendida e 

aprovada 
15 

3 Aluno orientado em monografias de especialização aprovada 5 

4 Aluno orientado em trabalho de curso de graduação 3 

5 Aluno orientado com bolsa de iniciação científica 5 

6 
Aluno orientado de programa especialização de treinamento 

(PET) 
5 

7 Aluno orientado em tese de doutorado defendida e aprovada 20 

* Considerar apenas os últimos 5 anos 

 

C - OUTRAS ATIVIDADES ACADÊMICAS* 

 Pontos 

1 
Membro de banca de defesa de dissertação de mestrado ou 

doutorado 
3 

2 Membro de banca de qualificação de mestrado e doutorado 1 

3 
Membro de banca de defesa de monografia ou trabalho de 

curso 
1 

* Considerar apenas os últimos 5 anos 

 

II - PRODUÇÃO INTELECTUAL 

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA* 

 Pontos 

1 Livros traduzidos 10 

2 
Monografia de especialização defendida e aprovada (máximo 

de 6 pontos) 
3 

3 Artigo em periódico especializado com conceito mínimo C no 20 
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Qualis da CAPES 

4 
Nota científica em periódicos especializados com conceito 

mínimo C no Qualis da CAPES 
12 

5 Resumo expandido publicado em Anais de eventos científicos 2 

6 Resumo simples publicado em Anais de eventos científicos 1 

7 
Livro publicado na área de conhecimento do concurso com selo 

de editoras que possuam corpo editorial 
25 

8 
Capítulos de livro publicado na área de conhecimento do 

concurso com selos de editoras que possuam corpo editorial 
12 

9 

Organização de livro (coletânea) na área de conhecimento do 

concurso, publicados com selo de editoras que possuam corpo 

editorial 

8 

10 
Dissertação de mestrado defendida, aprovada e depositada na 

biblioteca da instituição onde obteve o título 
10 

11 
Tese de doutorado defendida, aprovada e depositada na 

biblioteca da instituição onde obteve o título 
20 

* Considerar apenas os últimos 5 anos, exceto para os itens 2, 10 e 11; 

 

III – TITULAÇÃO E QUALIFICAÇÃO** 

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO Pontos 

1 
 Candidato regularmente matriculado em programas de 

mestrado (máximo de 6 pontos)  
02/ semestre 

2 
Candidato regularmente matriculado em programas de 

doutorado (máximo de 12 pontos)  
02/ semestre 

3 Título de mestre em curso reconhecido pela CAPES  30 

4 Título de doutor em curso reconhecido pela CAPES  45 

5 Candidato em pós-doutoramento (máximo de 8 pontos)  04/ semestre 

6 Conclusão de pós – doutorado  10 

** Pontuar apenas a titulação de maior nível com exceção do pós - doutorado. 

 

§2º Avaliação Didática: 

I- Para a Avaliação Didática será atribuída uma nota com valor inteiro de 0 (zero) a 

100 (cem). 
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II- A nota do candidato em cada julgamento corresponderá à média aritmética entre 

as notas emitidas pelos membros da Banca Examinadora. 

Art. 11 A Avaliação Didática terá como objetivo aferir a capacidade do candidato em 

relação aos procedimentos didáticos, ao domínio e ao conhecimento do assunto 

abordado e às condições para o desempenho de atividades docentes. 

§ 1º. A Avaliação referida neste artigo terá duração de 60 (sessenta) minutos, de 

acordo com os seguintes dispositivos: 

I. A aula consistirá em preleção sobre tema comum, sorteado com antecedência de 

24 (vinte e quatro) horas, de uma lista de 10 (dez) pontos, organizada pela Banca 

Examinadora, com base no programa do Processo Seletivo Simplificado; 

II. O tempo da aula será distribuído da seguinte forma: 

a) 40 (quarenta) a 50 (cinqüenta) minutos de exposição; 

b) 10 (dez) a 20 (vinte) minutos de argüição pela Banca Examinadora. 

§ 2º. A critério da Banca Examinadora, podem os candidatos, sendo mais de 8 (oito), 

distribuir-se por 2 (dois) ou mais grupos por dia. Cada um dos diferentes grupos terá 

seu tema sorteado nos termos deste artigo. 

§ 3º. Submeter-se-ão os candidatos integrantes de cada grupo à Avaliação no 

mesmo dia. A ordem de apresentação será definida por sorteio, 30 (trinta) minutos 

antes do início da primeira aula. 

§ 4º. Na ocasião do sorteio da ordem de apresentação, referida no parágrafo 3º 

deste artigo, cada candidato deverá entregar 3 (três) cópias de seu plano de aula, à 

Banca Examinadora. 

§ 5º. A Avaliação Didática será pública, porém não poderá ser presenciada pelos 

demais candidatos. 

§ 6º. A Banca Examinadora envolvida deverá divulgar a realização da Avaliação 

Didática, informando o tema da aula, relação dos candidatos, data, horário e local de 

realização da Avaliação. 

§ 7º. Os recursos didáticos que serão disponibilizados aos candidatos pela 

instituição serão divulgados no edital do Processo Seletivo Simplificado. 

Art. 12 O julgamento do Curriculum consistirá na avaliação de: 

I. Ensino (Grupo 1); 

II. Produção Intelectual (Grupo 2); 

III. Titulação e Qualificação (Grupo 3); 
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§ 1º. A nota atribuída pela banca examinadora, referente ao julgamento do 

Curriculum, será a média ponderada das notas relativas aos grupos. 

§ 2º. A cada grupo corresponderá à pontuação previamente definido no Quadro de 

Pontuação do Curriculum Vitae. 

§ 3º. Todos os itens deverão ser comprovados mediante documentos das atividades 

realizadas e do tempo em que foram desenvolvidas. 

§ 4º. Não são considerados, para efeito deste artigo: 

I. O simples desempenho de função pública; 

II. A condição de sócio de entidade; 

III. Os concedidos como honraria. 

 

DA CLASSIFICAÇÃO 

 

Art. 13 A nota final de cada candidato será obtida mediante o somatório das notas 

em cada Avaliação. 

Art. 14 Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente das 

notas finais. 

Em caso de empate, terá preferência o candidato com: 

I. Maior titulação; 

II. Maior média na Avaliação Didática; 

III. Maior média no Curriculum; 

IV. Maior tempo de exercício de magistério; 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 15 Na composição das Bancas Examinadoras, não haverá qualquer restrição à 

participação de docentes que se encontrem no período de estágio probatório, desde 

que sejam atendidos os critérios dispostos no caput do artigo 7º desta Resolução. 

Art. 16 As médias entre as notas conferidas pelos examinadores em cada Avaliação 

serão consideradas com uma casa decimal. 

Art. 17 Não caberá recurso do julgamento da Banca Examinadora em relação à 

Prova Didática. 
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Art. 18 Concluído o Processo Seletivo Simplificado, obriga-se a Banca Examinadora 

a elaborar relatório, no qual serão registradas as médias finais de cada Avaliação, 

bem como a classificação dos aprovados. 

Parágrafo Único. O relatório previsto no caput deste artigo deverá ser entregue à 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas após a conclusão do julgamento da última Avaliação. 

Art. 19 No prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, contados da data de entrega do 

relatório, o resultado final deverá ser submetido pela Comissão Organizadora do 

Processo Seletivo Simplificado à homologação pelo Diretor-Geral, que examinará 

tão somente o cumprimento formal das normas pertinentes. 

Art. 20 O Processo Seletivo Simplificado terá validade de no máximo 1 (um) ano, 

podendo ser prorrogado de acordo com a legislação vigente, a critério do Diretor-

Geral. 

Art. 21 A aprovação do candidato no Processo Seletivo Simplificado não garante o 

direito de nomeação e sim a expectativa de ser admitido dentro da ordem 

classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada à observância da 

legislação pertinente. 

Art. 22 Quando os prazos para inscrição e, ou recursos terminarem em sábado, 

domingo ou em dia em que não houver expediente ou o expediente for encerrado 

antes da hora normal, estes ficarão automaticamente prorrogados até o próximo dia 

útil subseqüente. 

Art. 23 Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral, ad referendum do 

Conselho Diretor. 

Art. 24 Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando as disposições em 

contrário. 

 

 

VICENTE PEREIRA DE ALMEIDA 

Presidente do Conselho-Diretor 

 

 

 

 

 



 152 

 

 

 

 

 

 


