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PORTARIA 1817/2020 - REITORIA/IFG, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS – IFG,

nomeado por Decreto Presidencial de 4 de outubro de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 5/10/2017, no

uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve:

Em atendimento ao disposto no art. 12 do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, relatamos a
seguir listagem dos atos normativos inferiores a decreto vigentes no âmbito do IFG, que complementa o disposto
na PORTARIA 1524/2020 - REITORIA/IFG, de 30 de setembro de 2020.

1 - Portaria

PORTARIA 2501/2019 - REITORIA/IFG, de 13 de novembro de 2019 - revoga a Portaria nº 516, de 22
de março de 2017, que aprovou as normas, os conceitos e as orientações administrativas para o desenvolvimento
das Ações de Extensão no âmbito do IFG.

2 - Portarias Normativas

PORTARIA NORMATIVA 14/2020 - REITORIA/IFG, de 24 de julho de 2020 - revoga a PORTARIA
NORMATIVA 8/2020 - REITORIA/IFG, de 16 de abril de 2020,  e a PORTARIA NORMATIVA 13/2020 -
REITORIA/IFG, de 24 de julho de 2020, e estabelece, por tempo indeterminado, as normas e os procedimentos
relativos às atividades administrativas e acadêmicas do IFG durante o período de enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia gerada pela Covid-19;

PORTARIA NORMATIVA 20/2020 - REITORIA/IFG, de 7 de  outubro de 2020 - retifica a Portaria
Normativa 19/2020 - REITORIA/IFG, de 8 de setembro de 2020, que regulamentou o processo de consulta à
comunidade acadêmica para a escolha dos membros dos conselhos de câmpus do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Goiás;

PORTARIA NORMATIVA 21/2020 - REITORIA/IFG, de 27 de outubro de 2020 - regulamenta os
procedimentos de heteroidentificação complementares à autodeclaração dos candidatos negros (pretos e pardos) e
indígenas nos processos seletivos para o ingresso de estudantes em cursos ofertados pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, assim como nos concursos e processos seletivos para contratação de
servidores efetivos e temporários e nas seleções internas;

PORTARIA NORMATIVA 22/2020 - REITORIA/IFG, de 10 de novembro de 2020 - autoriza, em caráter
excepcional, a outorga de Colação de Grau Solene, por videoconferência, aos estudantes concluintes dos cursos
de graduação;

PORTARIA NORMATIVA 23/2020 - REITORIA/IFG, de 18 de novembro de 2020 - estabelece o
Regulamento para condução do processo de constituição do Colegiado de Áreas Acadêmicas e de eleição da
Chefia de Departamento de Áreas Acadêmicas dos câmpus do lFG durante a vigência do Sistema de Ensino
Emergencial;

PORTARIA NORMATIVA 24/2020 - REITORIA/IFG, de 19 de novembro  de 2020 - regulamenta o
funcionamento do Centro de Referência em Pesquisa e Inovação – CiteLab do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Goiás.

3 - Instruções Normativas

Documentos da Pró-Reitoria de Extensão (Proex):

Instrução Normativa Nº 2/2019/PROEX/IFG, 2 de abril de 2019 - formaliza Parcerias Interinstitucionais

no IFG;

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4/2019/PROEX, de 11 de novembro de 2019 - estabelece normas e

orientações quanto ao fluxo administrativo do cadastro das Ações de Extensão no âmbito do Instituto Federal de



Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás;

INSTRUÇÃO NORMATIVA 1/2020/PROEX/IFG, de 16 de setembro de 2020 - define as diretrizes

pedagógicas e as condições administrativas para cadastro e acompanhamento das Ações de Extensão durante o

período de enfrentamento da pandemia de Covid-19 e dá outras providências.

Documentos da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG):

INSTRUÇÃO PROPPG Nº 1, de 28 de agosto de 2019 - dispõe sobre os procedimentos para entrega
das dissertações e teses dos servidores afastados para cursar pós-graduação stricto sensu e/ou bolsistas PIQA e
PIQ-S;

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, de 17 de outubro de 2019 - dispõe sobre os procedimentos para
emissão de declarações aos concluintes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, Tecnológica
e Inovação (PIBICTI); 

INSTRUÇÃO NORMATIVA PROPPG Nº 3, de 16 de outubro de 2020 - regulamenta procedimentos
para inclusão de até 20% de carga horária a distância nos cursos de pós-graduação lato sensu, modalidade
presencial, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás.
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