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DOCUMENTOS REFERENTES A CONVALIDAÇÃO DE HORAS COMPL EMENTARES

● RESOLUÇÃO Nº 16 , de 26 de dezembro de 2011 - Aprova o regulamento das atividades complementares dos curso s de 
graduação  do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás:

     http://www.ifg.edu.br/attachments/article/209/resolucao162011.pdf 

● RESOLUÇÃO Nº 20 , de 26 de dezembro de 2011 - Aprova o regulamento das atividades complementares dos curso s 
técnicos  do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás:

     http://www.ifg.edu.br/attachments/article/209/resolucao202011.pdf

● Art. 39 ao Art. 40 da RESOLUÇÃO Nº 21 , de 26 de dezembro de 2011 - Aprova o regulamento acadêmico dos cursos da 
educação profissional técnica de nível médio subseq uente ao ensino médio  do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de Goiás:

    http://www.ifg.edu.br/attachments/article/209/resolucao212011.pdf

● Art. 46 ao Art. 48 da RESOLUÇÃO Nº 22 , de 26 de dezembro de 2011 - Aprova o regulamento acadêmico dos cursos da 
educação profissional técnica de nível médio integr ado ao ensino médio  do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Goiás:

    http://www.ifg.edu.br/attachments/article/209/resolucao222011.pdf


