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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO 

– Campus Urutaí 
  

 

DECISÃO ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE ENSINO 001/2016, DE 25 DE MAIO DE 
2016 

 
O Diretor de Ensino Substituto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF 

Goiano) – Campus Urutaí, no uso da competência que lhe foi delegada pela portaria nº 122, de 28/03/2016 
publicada D.O.U. em 29/03/2016 e à pedido da Direção Geral desta instituição,    

 
RESOLVE: 
 

1) Restringir as alterações nos horários dos cursos técnicos e de graduação ofertados no IF Goiano – 
Campus Urutaí, considerando que é recorrente as mudanças nos horários ao logo de vários 
momentos do semestre. 
 

2) Autorizar que as alterações nos horários pretendidas por qualquer docente seja realizada APENAS 
mediante a apresentação de um formulário próprio devidamente preenchido e assinado, o qual 
deve conter as especificações da proposta de mudança, justificativa consubstanciada e anuência 
da(s) coordenação(ões) do(s) curso(s) envolvidos na(s) mudança(s), assim como da chefia 
imediata do requerente. A esse formulário deverá ser anexado documentos comprobatórios que 
embasem a justificativa do requerente, como por exemplo, fotocópia de processo de afastamento 
em serviço ou documento que comprovem vínculo do requerente a algum programa de pós-
graduação, contendo a relação de disciplinas em que o requerente estiver matriculado com os dias 
de oferta das mesmas, dentre outros. A simples solicitação não implica no atendimento da 
mudança, uma vez que, em muitos casos muitos docentes são envolvidos. Logo, o pedido será 
analisado mediante as possibilidades institucionais. 
 

3) Definir que após a divulgação do horário, que deverá ocorrer sempre no âmbito dos Encontros 
Pedagógicos Semestrais, será dado um prazo de duas semanas para possíveis ajustes e/ou 
refinamento nos mesmos. Após esse período não serão permitidas quaisquer alterações 
 

4) Autorizar a publicação dos horários, na terceira semana do semestre letivo vigente, de todos os 
cursos de nível técnico ou de graduação ofertados nesta instituição, no website do IF Goiano – 
Campus Urutaí, no link “Direção de Ensino”, podendo ocorrer essa publicação por turma/curso ou 
individual. 
 

5) Definir que os casos omissos e/ou especiais que, por ventura, possam ocorrer serão analisados 
pelas Gerências de Graduação e Ensino Médio e Técnico, juntamente com a Direção de Ensino 
desta instituição. 
 

Publica-se e cumpra-se. 

 
Prof. Dr. Guilherme Malafaia  

Diretor de Ensino em Exercício do IF Goiano – Campus Urutaí 
(Portaria nº 122, de 28/03/2016 publicada D.O.U. em 29/03/2016) 
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