
SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CI~NCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS CUIABA CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 01//2018

Esta Instrução Normativa dispõe sobre a
entrada e saída de discentes do IFMT -
Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva.

CONSIDERANDO o artigo 37, § 6, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB n.o 9.394/1996 e suas

regulamentações e pareceres;

CONSIDERANDO que no convívio escolar o aluno deve ser protegido e respeitado para

que não sofra qualquer dano, seja de ordem moral ou material e esta proteção tem que ser a

preocupação maior da própria instituição que o abriga, baseado no artigo 18 da Lei n.O8.069, que

dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA;

CONSIDERANDO a Organização Didática deste IFMT, Resolução IFMT n.o 104/2014;

CONSIDERANDO o Regimento Disciplinar Discente deste IFMT, Resolução IFMT n.o

143/2015;

o Diretor Geral do IFMT - Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva no uso de

suas atribuições legais conferidas pela Portaria IFMT nO860, publicada no D.O.U. de

20/04/2017, resolve Normatizar sobre a entrada e saída de discentes neste Campus

Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva, conforme segue:

DO CONTROLE DE ENTRADA

Art. 1° A entrada de discentes nas dependências do Campus Cuiabá Cel. Octayde

Jorge da Silva ocorrerá nos termos da Ordem Administrativa nO 009/GD/2016, que

estabelece o horário de funcionamento do Campus das 06h30 às 22h25, de segunda-feira

a sexta-feira e das 06h30 às 13hOO,aos sábados.

Art. 2° O acesso de entrada e saída do Campus será realizado por catracas

eletrônicas, mediante o uso obrigatório do crachá de identificação do discente para

liberação no início e no término de suas aulas, em cada respectivo período.
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Parágrafo Único - O discente deverá usar seu crachá de forma visível, que

permita a imediata identificação, enquanto estiver nas dependências do Campus.

Art. 3° Aos docentes ministrantes dos primeiros horários de aula em cada período

é facultado autorizar a entrada de discentes atrasados à sala de aula. Caso não seja

autorizada a entrada no primeiro horário por motivo de atraso, o discente deverá aguardar

o início da próxima aula para entrar em sala.

Art. 4° Os discentes dos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio só serão

autorizados a adentrar e permanecer nas dependências do Campus, nos horários

regulares de atividades acadêmicas, quando devidamente uniformizados e usando o

crachá de identificação.

DO CONTROLE DE SAíDA

Art. 5° A saída de discentes do Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva será

controlada na portaria, mediante a apresentação do crachá de identificação.

Art. 6° Os discentes dos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio poderão sair

do Campus somente após o término de suas aulas no respectivo período.

§ 1° A saída antecipada da Instituição de estudante dos cursos Técnicos Integrados

ao Ensino Médio será permitida somente após o comparecimento do responsável legal do

discente junto a Coordenação de Curso I Departamento, para apresentação da

autorização constante no Anexo I desta Instrução Normativa, devidamente preenchida e

assinada.

§ 2° Não será permitida a liberação' antecipada do discente por contato telefônico

ou qualquer mensagem transmitida por e-mail ou rede social.
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§ 3° O responsável pelo discente do Ensino Médio que completou a maioridade (18

anos completos) poderão responsabilizar-se pela saída antecipada desse aluno por um

período determinado, devidamente justificado, mediante o registro da autorização

constante no Anexo 11 desta Instrução Normativa, preenchida e assinada, junto a

Coordenação de Curso I Departamento.

§ 4° Caso o responsável pelo discente do Ensino Médio que completou a

maioridade (18 anos completos) opte por não registrar a autorização de saída por tempo

determinado, conforme disposto no § 3°, este discente somente poderá sair

antecipadamente da Instituição mediante a observância do § 1°.

Art 7°·Os casos omissos nesta Instrução Normativa deverão ser encaminhados à

Direção de Ensino e por ela resolvidos.

Art. 8° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua assinatura.

Cuiabá, 11 de junho de 2018.
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ANEXO I

FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE SAíDA ANTECIPADA

Eu

portadora do RG nO responsável legal pelo estudante

matriculado no

curso Técnico de Nível Médio Integrado em Turma (

1° ano ( ) 2° ano ( ) 3° ano ( ) 4° ano, autorizo sua saída às __ h. *min no(s) dia(s)
________ ~/ /20__ .

Motivo(s) da saída antecipada: _

o discente irá ausentar-se:

( ) Sozinho

( ) Acompanhado, por parentesco

___________ RG nO _

Declaro estar ciente que assumo quaisquer riscos que possam vir a ocorrer com o(a)

discente citado(a), no período fora do instituto, isentando o IFMT de qualquer responsabilidade e

estou ciente que:

• A perda de qualquer aula pode afetar o aproveitamento do curso;

• Devo protocolar o atestado médico (quando o motivo da saída antecipada for consulta

médica, exames, etc.) para justificativa de faltas ou segunda chamada de avaliação;

~~fune(s)paracontato: _

E-mail: _

Assinatura do responsávellegal: _

Cuiabá, de ----:/2018.

Obs. Não será atendido o pedido de dispensa antecipada solicitada por telefone ou enviada por e-mail ou rede social.
*0 horário escolar deste campus está disponível na edupage do IFMT para consulta:
https://ifmtcba.edupage.org/timetablel?
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ANEXO 11

FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE SAíDA

Eu _

portadora do RG nO , como responsável pelo estudante
_____________________________________________________ , Matrícula

n° , do curso Técnico de Nível Médio Integrado em

AUTORIZO o mesmo (a) a sair das

dependências deste Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva no período de

_----=" a " e apresento como justificativa os
seguintes motivos: _

Declaro ainda estar ciente que assumo quaisquer riscos que possam vir a ocorrer

com o(a) discente citado(a), no período fora do instituto, isentando o IFMT de qualquer

responsabilidade e estou ciente que:

• Esta autorização trata exclusivamente de discente cursando o Ensino Médio

Integrado neste Campus que atingiu a maioridade (18 anos completos);

• A perda de qualquer aula pode afetar o aproveitamento do curso e

consequentemente a formação do discente;

• Devo providenciar o protocolo do atestado médico (quando for o caso) para

justificativa de faltas ou segunda chamada de avaliação.

Assinatura do responsável: _

Assinatura do(a) discente: _

Cuiabá, de de 2018.
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ANEXO 111

IFMT - CAMPUS CUIABÁ - OCTAYDE JORGE DA SILVA

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA

Cuiabá, __ /__ / _

Autorizamos o estudante

matriculado(a) neste IFMT, no curso de , turma a sair

antecipadamente, por motivo já esclarecido ao departamento de área e autorizado pelo responsável

em formulário próprio.

Assinatura:-------------
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