
 

 

 

REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES DESTE CAMPUS EM: VISITAS 
TÉCNICAS 

 

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO E OBJETIVOS 
Artigo 1º - Visita técnica é atividade complementar dos componentes curriculares dos 

cursos oferecidos pelo IFGoiano -  Campus Rio verde, que visa analisar, avaliar, observar e 
participar de atividades práticas desenvolvidas por entidades públicas ou privadas. 

Artigo 2º - São consideradas visitas técnicas as atividades de ato educativo escolar 
supervisionado, desenvolvido em ambiente externo à instituição de ensino, visando ampliar os 
conhecimentos relacionados ao trabalho e à preparação para o trabalho produtivo, assim como 
para uma formação integral do educando como cidadão. 

Artigo 3º - Como modalidade didática, a visita técnica objetiva fornecer a estudantes uma 
visão sobre os aspectos operacionais, funcionais e as instalações físicas da entidade. É 
atividade de caráter geral informativa e institucional sobre área e/ou serviços da entidade, 
destinada a estudantes. 

Artigo 4º - O presente regulamento tem como objetivo padronizar os processos de visitas 
técnicas realizada pelos estudantes do Campus Rio Verde do IF Goiano.  

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

Artigo 5º - A Diretoria de Extensão será responsável em aprovar as visitas técnicas, 
através do formulário que deve ser preenchido e protocolado na mesma para análise e 
aprovação.  

Artigo 6º - O servidor responsável pela visita técnica deve ser um docente ou servidor 
técnico-administrativo com habilidades e competências na área da realização da mesma, salvo 
em situação excepcional avaliada pela Diretoria de Extensão e/ou Diretoria de Ensino.  

Artigo 7º - Gerência de Extensão deve criar e manter um arquivo de toda a 
documentação relativa a cada processo de visita técnica, para consulta e posterior 
comprovação junto ao órgão fiscalizador (MEC), Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e demais 
órgãos de controle. 

CAPÍTULO III 

DA VALIDADE, DURAÇÃO E SOLICITAÇÃO.  

Artigo 8º - A visita técnica será permitida quando realizada por estudantes regularmente 
matriculados do IF Goiano Campus Rio Verde.  

Art. 9º - As visitas técnicas constituem estratégias didático-pedagógicas e visam à 
formação integral do aluno, propiciando o aprofundamento de conhecimentos de conteúdos 



 

 

 

programáticos e o enriquecimento de sua formação pessoal e social. Os eventos que podem 
ser considerados como visitas técnicas são: 

I – Visitas a entidades públicas ou privadas; 

II – Visitas a empresas e/ou institutos de pesquisa, de serviços e/ou produção; 

III – Visitas a propriedades rurais ou locais públicos; 

IV – Visitas a unidades de conservação; 

V– Participação em feiras e demais eventos com o caráter estabelecido no artigo 1º; 

VI – Participação em torneios esportivos e culturais. 

§ 1º. Todas as visitas técnicas deverão estar relacionadas às áreas de conhecimentos 
trabalhadas pelos cursos do IF GOIANO – Câmpus Rio Verde. 

§ 2º. A visita técnica poderá fazer parte do Projeto Pedagógico do Curso, devendo 
integrar o itinerário formativo do educando. 

§ 3º. A visita técnica visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 
profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para o 
trabalho. 

§ 4º. A visita técnica será realizada em locais onde o estudante possa vivenciar a 
aplicação dos conhecimentos adquiridos no curso frequentado, buscando a compreensão das 
competências e habilidades desenvolvidas no mesmo ou em locais e instituições onde o 
educando possa adquirir uma visão ampla enquanto cidadão, sendo agente de transformação 
da sociedade. 

Art.10º - A visita técnica poderá ser feita por iniciativa de: 

I – Professor de componente curricular do curso; 

II – Servidor administrativo que tenha atividades ligadas a componente curricular do 
curso. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ORIENTAÇÕES 

Artigo 11º - Serão autorizadas visitas técnicas para estudantes do IF Goiano - Campus 
Rio Verde, desde que sejam observadas as seguintes condições: 

I – Ter início e término em dia letivo, salvo os casos plenamente justificados; 

II – O período de afastamento deverá ser, de no máximo 3 (três) dias, salvo os casos 
autorizados pela Diretoria de Extensão e Diretoria de Ensino; 

III – As visitas técnicas realizadas com turmas do ensino superior e técnico deverão ser 
acompanhadas pelo professor responsável. No caso do professor responsável não puder 



 

 

 

acompanhar os alunos ele deverá indicar ou outro servidor. Em hipótese alguma os estudantes 
poderão viajar sem o acompanhamento de um servidor responsável.  

§ 1º. Somente participarão de visitas técnicas os estudantes que tiverem matrícula ativa 
e frequentando regularmente o curso. 

CAPÍTULO V 

DAS PRIORIDADES E DOS RECURSOS  

Artigo 12º - As solicitações de viagem somente serão atendidas havendo recursos 
disponíveis para tal fim e, em princípio, a prioridade no atendimento da solicitação será feita 
considerando a ordem de chegada dos pedidos e a disponibilidade da liberação dos recursos 
financeiros será analisada pela Gerência de Extensão.  

§ 1º - Somente serão atendidas solicitações de docentes que consta no programa de 
ensino da disciplina, devendo ser validada pelo coordenador do curso e/ou pelo chefe do 
respectivo departamento. 

§ 2º - Havendo mais de um pedido para a mesma data, será encaminhada a situação 
para órgão superior (Diretoria de Extensão) que definirá qual solicitação será atendida. 

§ 3º - Em caso de indisponibilidade de recursos, os eventos solicitados poderão ser 
realizados desde que os participantes sejam provedores das despesas relacionadas à viagem. 

§ 4º - O estudante terá direito em receber apenas uma ajuda financeira. Caso o/a 
estudante tenha recebido ajuda financeira de outra diretoria não terá direito em receber outro 
auxílio da diretoria de extensão, ficando limitada apenas uma ajuda de custo para cada 
estudante. 

Artigo 13º - No caso de visita técnica, o professor responsável deverá acompanhar os 
alunos. Em hipótese alguma será permitida a saída dos alunos sem o acompanhamento do 
professor responsável pelo evento, salvo o que estabelece o item V do artigo 11º. 

Artigo 14º - O Programa de Assistência Estudantil do IF Goiano, - Campus Rio Verde, 
através da Diretoria de Extensão, quando necessário, irá prover recursos para custear as 
despesas dos estudantes referentes aos itens: 

I. Inscrição; 

II. Alimentação; 

III. Despesas com hospedagens; 

IV. Transporte; e 

V. Outros. 

 

 

 

CAPÍTULO III 



 

 

 

DAS RESPONSABILIDAES 

 

Artigo 15º - Caberá ao servidor proponente pela visita técnica: 

I – Preencher Formulário de Solicitação de Visita Técnica – anexos I,II e III e encaminhá-
lo à gerência de extensão  com todos os custos estimados.  O auxílio financeiro, a ser 
concedido ao estudante e será obedecendo às especificidades de cada viagem. 

II – quando for de direito, solicitar diárias junto a Diretoria de Ensino através dos 
procedimentos do setor; 

III - providenciar o preenchimento e assinatura do "Termo de Responsabilidade” junto 
aos alunos e a autorização dos responsáveis legais, quando alunos menores de 18 anos, o 
documento deverá ser reconhecida em cartório.  

IV - zelar com responsabilidade pelo êxito da visita técnica, motivar, preparar e 
acompanhar os alunos em todas as etapas da visita; 

V - velar pelo desenvolvimento acadêmico e divulgar as orientações deste regulamento, 
assim como de qualquer outro documento pertinente; 

VI– permitir que somente os estudantes cujos nomes constam na lista “Relação de 
Alunos = Controle de Participação” possam efetivamente participar da visita técnica; 

VII – realizar a verificação da frequência dos estudantes que estão presentes na visita 
técnica através do formulário “Relação de Alunos e Servidores – Controle de Participação” 
encaminhar, posteriormente Gerência de Extensão; 

VIII - preencher o formulário “Relatório de Visita Técnica”(anexo V) com avaliação da 
sua pertinência enquanto instrumento enriquecedor do processo educativo, constando 
detalhadamente os objetivos previstos e alcançados; 

IX – Disponibilizar o através de arquivos, e-mail, pen drive as fotos da visita 
técnica para serem divulgadas e arquivadas para prestação de contas junto a PROEX. 

X - Caso o evento, já previamente confirmado, não venha a ocorrer por algum motivo, 
caberá ao proponente informar a todos os envolvidos, em tempo hábil, seu cancelamento ou 
solicitar seu adiamento. Da mesma forma, o proponente será avisado sobre qualquer problema 
que inviabilize a realização do evento. 

CAPÍTULO IV 

DAS PRIORIDADES 

Artigo 16º - As solicitações de viagem somente serão atendidas havendo recursos 
disponíveis para tal fim e, em princípio, a prioridade no atendimento da solicitação será feita 
considerando a ordem de chegada dos pedidos e a disponibilidade da liberação dos recursos 
financeiros será analisada pela Gerência de Extensão.  



 

 

 

Parágrafo 17º - Somente serão atendidas solicitações de docentes que consta no 
programa de ensino da disciplina, devendo ser validada pelo coordenador do curso e/ou pelo 
chefe do respectivo departamento. 

Parágrafo 18º - Havendo mais de um pedido para a mesma data, será encaminhada a 
situação para órgão superior (Diretoria de Extensão) que definirá qual solicitação será 
atendida. 

Parágrafo 19º - Em caso de indisponibilidade de recursos, os eventos solicitados 
poderão ser realizados desde que os participantes sejam provedores das despesas 
relacionadas à viagem. 

§ 4º - O Caso o/a estudante tenha recebido ajuda financeira de outra diretoria não terá 
direito em receber outro auxílio da diretoria de extensão. 

CAPÍTULO V 

DOS PRAZOS 

Artigo 20º - Os formulários referentes à solicitação e planilha de custos deverão ser 
protocolados na Gerência de Extensão com antecedência mínima de 20 dias úteis, incluindo 
aqueles que não demandam recursos financeiros.  

Artigo 21º - O proponente deverá entregar na Gerência de Extensão junto com os 
formulários relação com nome, CPF e dados bancários dos participantes da atividade, bem 
como os termos de responsabilidade (anexo 4), devidamente assinados, 20 (vinte dias úteis 
antes da realização da visita. 

Artigo 22º - Os recursos financeiros serão liberados aos estudantes 02 (dois) dias úteis 
antes da data agendada para a viagem. No caso de não haver recurso disponível fica garantido 
o ressarcimento ao aluno, desde que os documentos tenham sido protocolados na gerência de 
extensão no prazo determinado. 

Artigo 23º – Para as visitas técnicas: O responsável deverá entregar na Gerência de 
Extensão, no máximo em 05 (cinco) dias úteis depois da realização do evento o relatório com 
fotos anexadas, bem como arquivo das fotos em pen drive ou e-mail para divulgação no site e 
a relação dos alunos que não participaram do evento para ressarcimento do valor recebido se 
for o caso.   

Artigo 24º - O estudante que receber ajuda financeira para participar do evento e, por 
qualquer motivo, não participar da viagem deverá providenciar a devolução dos valores junto à 
Gerência de Extensão no máximo em 03 (três) dias úteis após a data do evento. 

§ 25º - Na situação de não devolução dos recursos por parte do estudante, este será 
inscrito em cadastro restritivo para participação de novas visitas e outras punições previstas em 
Lei.  

Artigo 26º - A Gerência de Extensão ficará responsável pela prestação de contas junto 
ao setor competente. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



 

 

 

Artigo 27º - Para divulgação dos eventos, estes deverão ser registrados através de 
fotografias e relatos. Posteriormente, este material deverá ser entregue à Gerência de 
Extensão, devendo ficar arquivada uma cópia na mesma. 

Artigo 28º - Os veículos são de uso exclusivo para estudantes e servidores do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Rio Verde, portanto, não será 
permitido levar pessoas que não possuam vínculo direto com a instituição, salvo quando o 
responsável do evento solicitar ao setor de transporte autorização e se responsabilizar pelo 
participante. 

Artigo 29º - O percurso da visita técnica e os demais eventos deverão ser realizados 
conforme solicitação previamente enviada, ficando proibida a alteração do percurso, 
excetuando os casos emergenciais que possivelmente ocorram durante o percurso. 

Artigo 30º – Os eventos poderão ser realizados em atendimento de atividades que não 
sejam de complementação didático-pedagógica de disciplinas teórico/práticas, desde que haja 
disponibilidade de datas no agendamento e que os participantes se responsabilizem por todos 
os custos, no caso de não haver disponibilidade financeira.  

Artigo 31º - Os casos omissos serão resolvidos pela Gerência de Extensão e/ou Diretoria 
de Extensão do IF Goiano – Campus Rio Verde – Goiás. 

 

 

Rio Verde, 02 de dezembro de 2014.  


