
NORMATIVA

 

 

 

A Diretoria de Ensino do Instituto Federal Goiano 

resolve: 

 

Estabelecer normas de inserção de dis

aproveitamento de estudos. 

 

Art. 1°. O estudante em regime de dependência deverá cursar, de forma regular, no período letivo 

subseqüente e no próprio curso, desde q

compatibilidade de horários, as dependências poderão ser cursadas com aproveitamento de estudos, 

em qualquer curso ofertado pelo Instituto Federal Goiano, desde que haja vaga.

§ 1º O estudante em regime de d

matriculado, contudo, a inserção de disciplinas a serem cursadas está condicionada ao parecer do 

coordenador do curso. 

§ 2º O estudante em regime de dependência 

estiver matriculado. 

§ 3º O estudante em regime de dependência 

matriculado, do período imediatamente posterior ao que está matriculado e de qualquer período 

anterior ao que está matriculado. 

 

Art. 2º. O estudante com formação comprovada em outros cursos (técnicos ou de graduação) tem 

direito ao aproveitamento de até 50% da carga horária do curso técnico, conforme artigo 79 do 

NORMATIVA INTERNA Nº 001, DE 20 DE MAIO DE 

 

 

de Ensino do Instituto Federal Goiano – Câmpus Rio Verde, no uso de suas atribuições, 

de inserção de disciplinas para alunos em regime de dependência e/ou com 

Art. 1°. O estudante em regime de dependência deverá cursar, de forma regular, no período letivo 

subseqüente e no próprio curso, desde que haja compatibilidade de horários. Não havend

compatibilidade de horários, as dependências poderão ser cursadas com aproveitamento de estudos, 

em qualquer curso ofertado pelo Instituto Federal Goiano, desde que haja vaga.

§ 1º O estudante em regime de dependência em até duas disciplinas avançará o período em que está 

matriculado, contudo, a inserção de disciplinas a serem cursadas está condicionada ao parecer do 

estudante em regime de dependência em três ou mais disciplinas será retido no período em que 

§ 3º O estudante em regime de dependência somente poderá cursar disciplinas do período

imediatamente posterior ao que está matriculado e de qualquer período 

 

formação comprovada em outros cursos (técnicos ou de graduação) tem 

direito ao aproveitamento de até 50% da carga horária do curso técnico, conforme artigo 79 do 
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INTERNA Nº 001, DE 20 DE MAIO DE 2014. 

Câmpus Rio Verde, no uso de suas atribuições, 

em regime de dependência e/ou com 

Art. 1°. O estudante em regime de dependência deverá cursar, de forma regular, no período letivo 

bilidade de horários. Não havendo 

compatibilidade de horários, as dependências poderão ser cursadas com aproveitamento de estudos, 

em qualquer curso ofertado pelo Instituto Federal Goiano, desde que haja vaga. 

ependência em até duas disciplinas avançará o período em que está 

matriculado, contudo, a inserção de disciplinas a serem cursadas está condicionada ao parecer do 

será retido no período em que 

somente poderá cursar disciplinas do período em que está 

imediatamente posterior ao que está matriculado e de qualquer período 

formação comprovada em outros cursos (técnicos ou de graduação) tem 

direito ao aproveitamento de até 50% da carga horária do curso técnico, conforme artigo 79 do 

normas acerca da inserção de 

disciplinas para estudantes dos 

Cursos Técnicos 



Regulamento dos Cursos de Educação Profissiona

Goiano. 

§ 1º O restante da carga horária do curso a ser cumprida 

um (1) ou dois (2) semestres, conforme prevê o P

§ 2º A inserção de disciplinas está condicionada ao parecer do Coordenador do C

 

Art. 3º. Em caso de número de vagas inferiores à demanda, a prioridade de inserção é para alunos que 

tenham sido reprovados na disciplina.

 

Art. 4º. Esta Normativa Interna entra em vigor na data de sua publicação.

     

Gilma Guimarães 

Gerente de Ensino Médio e Técnico

 

Regulamento dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do Instituto Federal 

§ 1º O restante da carga horária do curso a ser cumprida ocorrerá, obrigatoriamente 

) semestres, conforme prevê o Projeto Pedagógico de cada curso.

stá condicionada ao parecer do Coordenador do C

Em caso de número de vagas inferiores à demanda, a prioridade de inserção é para alunos que 

tenham sido reprovados na disciplina. 

entra em vigor na data de sua publicação. 

       

Gerente de Ensino Médio e Técnico 

Edson Luiz Souchie

Diretor

 

 

l Técnica de Nível Médio do Instituto Federal 

obrigatoriamente em, no mínimo, 

de cada curso. 

stá condicionada ao parecer do Coordenador do Curso. 

Em caso de número de vagas inferiores à demanda, a prioridade de inserção é para alunos que 

    

    

Edson Luiz Souchie 

Diretor de Ensino 


