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ORIENTAÇÃO SOBRE AS NORMAS DISCIPLINARES DISCENTES DO IF GOIANO

De  acordo  com  a  CARTILHA  DE  ORIENTAÇÕES  “COMO  PROCEDER  FRENTE  À  INDISCIPLINA
ESCOLAR”  elaborada  pelo  Ministério  Público  do  Estado  de  Goiás  indisciplina  escolar  é  o
“descumprimento  das  normas  fixadas  pela  escola  e  demais  legislações  aplicadas  (ex.:  Estatuto  do
Criança e do Adolescente) traduzindo-se num desrespeito, seja do colega, seja do professor, seja ainda
da própria instituição escolar (depredação das instalações, por exemplo), se perniciosa, posto que sem
disciplina há poucas chances de se levar a bom termo um processo de aprendizagem”(pag. 6).

Posto  isto  e  no  intuito  de  auxiliar  o  processo  de  aprendizagem  a  Coordenação  Geral  de
Assistência ao Educando do Campus Urutaí vem por meio deste informativo orientar sobre as Normas
Disciplinares Discentes (Documento III)  do Manual  da Assistência Estudantil  (2ª  edição)  do Instituto
Federal Goiano. Todos os artigos citados abaixo são pertencentes ao referido documento. 

1 – Qual a finalidade das Normas Disciplinares Discentes?
As Normas Disciplinares Discentes do Instituto Federal Goiano tem por finalidade especificar e classificar
as  transgressões  disciplinares  praticadas  pelos  alunos,  enumerando  as  causas  e  circunstâncias  que
influenciam em seu julgamento, além de enunciar as sanções disciplinares, estabelecendo os critérios
para a aplicação (Art. 1º).

2 – Quem está sujeito às Normas Disciplinares Discentes?
Todo o corpo discente do Instituto Federal Goiano, devidamente matriculado e registrado nos diversos
cursos e programas oferecidos pela Instituição, estará sujeito às normas disciplinares (Art. 6º) 

3 – A quem compete aplicar as sanções disciplinares enunciadas nas Normas Disciplinares Discentes?
A competência para aplicar medidas disciplinares será do Setor Responsável pela Assistência Estudantil
e/ou Comissão Disciplinar em cada campus.  Portanto,  a ocorrência do fato que possa ser passível de
medidas disciplinares deverá ser encaminhada ao Setor Responsável pela Assistência Estudantil de cada
campus para providências cabíveis (Art. 7º Parágrafo 1º). 

No campus Urutaí  o  setor  responsável  pela Assistência Estudantil  é a  Coordenação Geral  de
Assistência ao Educando (CGAE) localizada próxima à cantina do ensino médio, telefone para contato:
(64) 3465 1922 e e-mail: assistenciaestudantil.urt@ifgoiano.edu.br

4 - Mas o que são faltas disciplinares?
Faltas disciplinares são quaisquer violações dos preceitos de ética, dos deveres e obrigações escolares,
das regras de convivência social e dos padrões de comportamento esperado dos alunos, em função do
sistema peculiar de ensino em que o Instituto está sujeito (Art. 8º).

5 – Como são classificadas as faltas disciplinares no IF Goiano?
Segundo  o Art.  9º  das  Normas  Disciplinares  Discentes  (Documento  III)  do  Manual  da  Assistência
Estudantil (2ª edição) do IF Goiano, as faltas disciplinares classificam-se em:
§ 1º Leve (especificadas no Art. 14);
§ 2º Média (especificadas no Art. 15);
§ 3º Grave (especificadas no Art. 16);
§ 4º Gravíssima (especificadas no Art. 17);

6 – O que é considerado na aplicação das medidas disciplinares?
Na  aplicação  das  medidas  disciplinares  serão  consideradas  a  natureza  e  a  gravidade  da  infração
cometida,  os danos  que dela  provierem e as  circunstâncias agravantes  (especificadas  no Art.  25)  e
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atenuantes (especificadas no Art. 24). Ademais a aplicação das medidas disciplinares deve ser precedida
de análise que considere:
§ 1º a pessoa e o comportamento anterior do transgressor;
§ 2º as causas que a determinaram;
§ 3º a natureza dos fatos ou atos que a envolvem;
§ 4º as consequências que dela possam advir (Art.(s) 20 e 21).

7 – E quais são as sanções disciplinares que os alunos no IF Goiano estão sujeitos?
Segundo  o Art.  27  das  Normas  Disciplinares  Discentes  (Documento  III)  do  Manual  da  Assistência
Estudantil  (2ª  edição)  do IF  Goiano,  as sanções  disciplinares  a  que os alunos  estão sujeitos  são as
seguintes em ordem crescente de gravidade:
§ 1º Advertência Verbal (especificada no Art. 29);
§ 2º Advertência Escrita (especificada no Art. 30);
§ 3º Suspensão (especificada no Art. 31);
§ 4º Desligamento da Instituição (especificada no Art. 32).

Além disso é importante saber:
Art.  3° O  acompanhamento  permanente  do  aluno,  bem  como  seu  aproveitamento  escolar  e
comportamental pessoal é de responsabilidade dos pais e/ou de seu responsável legal.
Art.  34. Qualquer  sanção  que  implique  em  cerceamento  de  atividade  pedagógica,  assim  como  o
desligamento do aluno da Instituição e necessidade de ressarcimento ao erário deverá ser precedida de
processo disciplinar que assegure ao transgressor o direito ao contraditório e a ampla defesa e deverá
ser comunicada aos pais ou representantes legais, tratando-se de menor de dezoito anos.  As fases do
Processo Disciplinar estão descritas no Art. 40 
Art. 42 Assiste ao aluno ou ao seu responsável, o direito de pedir reconsideração de ato quando se julgar
prejudicado, ofendido ou injustiçado. § 1° O pedido de reconsideração de ato deve ser feito até dois dias
úteis, após a ciência do interessado, devendo ser dirigida a CGAE preenchido em formulário próprio,
disponível na CGAE. § 3º Durante julgamento da decisão que couber recursos, os efeitos desta serão
suspensos.
Art. 48. Os casos omissos serão resolvidos pelo CGAE e/ou pela Comissão Disciplinar.
A Comissão Disciplinar, segundo o Art. 43 será regida por regulamento próprio e designada pelo Diretor
Geral do Campus e deverá ser composta por no mínimo sete membros, dela participando representantes
do corpo docente, do corpo técnico-administrativo que tenha contato direto com o corpo discente.

Conheça a íntegra das Normas Disciplinares Discentes e do Manual da Assistência Estudantil,
disponíveis na sala da CGAE e no site da instituição e faça você, também, a sua parte!

Em caso de dúvidas,  críticas e/ou sugestões: telefone para contato (64) 3465 1922 e e-mail:
assistenciaestudantil.urt@ifgoiano.edu.br. Contamos com a colaboração de todos !!!
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