
 
Serviço Público Federal 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Câmpus Urutaí 
 

CIRCULAR TÉCNICA Nº 01/2015, DE 01 DE 
OUTUBRO DE 2015 

 

 O Diretor-Geral do Instituto Federal Goiano – Câmpus Urutaí, no uso de suas 

atribuições conferidas pela Portaria n° 27 de 18/01/2012, publicada no DOU de 
19/01/2012, e Portaria n° 28, de 18/01/2012, publicada no DOU de 20/01/2012, tendo 

em vista os termos da Lei n° 8.745, de 09/12/1993, bem como o Decreto n° 6.944, de 
21/08/2009, Decreto  n° 7.312/2010  e  Decreto  n°  7.845/2011,  torna  público a 

seguinte circular técnica referente ao funcionamento e à dinâmica de reposição e 
ministração de aulas no âmbito do Instituto Federal Goiano – Câmpus Urutaí: 

 
1) Após discussão envolvendo todos os coordenadores e equipe diretiva do IF 

Goiano – Câmpus Urutaí elaborou-se o calendário acadêmico referente ao 2º 
semestre de 2015. Esse calendário foi apresentado à todos os docentes no dia 

21 de setembro de 2015, no Centro de Eventos Nilo Peçanha e encontra-se 

disponível no site da nossa instituição 
(https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/calendario-academico-urutai).   

 
2) Nesse mesmo dia, apresentou-se à comunidade acadêmica a criação da 

Comissão de Acompanhamento da Reposição (CAR) das aulas/atividades 
acadêmicas do IF Goiano – Câmpus Urutaí, constituída por membros da equipe 

diretiva, do corpo docente, dos técnicos-administrativos, do Sinasefe-
Sesur/Urutaí, bem como do Comando Local da Greve instaurada no ano 

corrente. Uma dos objetivos dessa CAR é, como o próprio nome especifica, 
acompanhar a reposição das aulas e assegurar que elas ocorram com qualidade 

e seriedade, bem como receber denúncias ou reclamações de qualquer 
natureza, envolvendo o não cumprimento da referida reposição ou quaisquer 

outros assuntos referentes à estudantes e servidores desta instituição.  
 

3) Saliento que os sábados letivos agendados no Calendário Acadêmico deverão 
ocorrer de forma efetiva, com real reposição das aulas não ministradas no 
período de greve e das atividades técnicas-administrativas, sob pena de haver 
cortes de ponto de servidores (docentes ou técnicos administrativos) que não 
cumprir com suas obrigações. Destaco que a medida administrativa referente ao 

corte de ponto de servidores será realizada pela Direção-Geral desta instituição, 
após análise e encaminhamento da CAR.  

https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/calendario-academico-urutai


 

4) Todos os servidores que, por qualquer motivo, não puderem comparecer aos 
sábados letivos agendados ou em suas aulas durante os dias letivos da semana 

(de segunda-feira à sexta-feira), deverão procurar suas respectivas chefias 
imediatas, justificar sua eventual ausência, promover trocas com outros 
professores ou agendar o dia, local e horário de reposição das aulas e/ou das 
atividades a serem desenvolvidas. Do contrário, poderão ter o ponto cortado, 
automaticamente.  
 

5) A apresentação de atestados médicos ou qualquer outro documento que 
comprove a impossibilidade do servidor não cumprir com suas obrigações, seja 
durante a semana letiva ou aos sábados letivos, não exime o servidor da 
responsabilidade de repor suas aulas ou atividades em outro dia. A CAR fará esse 
acompanhamento e encaminhará os devidos desdobramentos que vierem 

ocorrer em função dessa prática. 
 

6) Em cada cantina desta instituição servidores e estudantes poderão depositar, de 
forma completamente anônima, qualquer reclamação ou denúncia referente à 

reposição das aulas ou atividades, assim como outros problemas de natureza 
variada. Para isso, basta o preenchimento do formulário em anexo, o qual será 

encaminhado à CAR para análise e posterior encaminhamento das medidas 
administrativas cabíveis. 

 

7) Serão afixados na instituição cartazes sobre a CAR e informações sobre seus 

membros, assim como endereço eletrônico que também poderá ser utilizado 
como veículo para envio de reclamações ou denúncias. 

 

8) Os docentes que comparecerem aos sábados letivos ou em qualquer outro dia 
da semana letivo e não encontrar estudantes em sala de aula deverão, no 

mesmo dia, registrar o fato nos Núcleos de Apoio Pedagógico (do ensino médio 
ou superior). 

 

9) Todos os Núcleos de Apoio Pedagógico (do ensino médio ou superior) irão 

funcionar, em forma de rodízio. Além disso, está assegurado a presença de 
servidores nos locais de empréstimos de recursos audiovisuais. 

 

10) Semanalmente, os horários dos sábados letivos serão publicados em nossa 

página institucional, de modo que não apenas a comunidade acadêmica fique 
sabendo do funcionamento da instituição, mas também a comunidade externa.  

 

 
Prof. Dr. Gilson Dourado da Silva 

Diretor-Geral do Instituto Federal Goiano – Câmpus Urutaí 
 



ANEXO I - CIRCULAR TÉCNICA Nº 01/2015 

 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Goiano – Câmpus Urutaí 

Descrição do(s) problema(s) e circunstância dos fatos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servidor envolvido:  

Data: Horário: 

Local do acontecimento: 

OBS.: Quaisquer outras observações podem ser realizadas no verso desse formulário. Além 

disso, quaisquer documentos que embasam a reclamação ou denúncia pode m ser anexados 

a este formulário, por meio de grampo. 

 


