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PORTARIA Nº 206 – DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO/2016 

 

 
Dispõe sobre os procedimentos para a 
realização de substituições/trocas de 
aulas e reposições de aulas não dadas 
no âmbito do IFNMG- Campus Arinos.  

 

 

O Diretor-Geral Substituto do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – Campus Arinos, 

WILLEGAIGNON GONÇALVES DE RESENDE, no uso de suas atribuições 

conferidas pela Portaria nº 454, de 28/09/2012, publicada no Diário Oficial no dia 

01/10/2012, e considerando a: 

 

- Necessidade de normatizar os procedimentos para a realização de 

substituições/trocas de aulas e reposições de aulas não dadas para os cursos do 

IFNMG – Campus Arinos. 

 

 - Resolve: 

 

Art. 1o. Normatizar os procedimentos para a realização de 

substituições/trocas de aulas e reposição de aulas não dadas para os cursos do 

IFNMG – Campus Arinos. 

Art. 2o. Em caso de falta do docente ou outras particularidades de 

acordo com a PORTARIA Nº 2.561, DE 16 DE AGOSTO DE 1995, a reposição de 

aula deverá ser realizada. 

   Art. 3º. A ausência de professores do Campus em dias previstos para 

aulas das disciplinas sob sua responsabilidade somente poderá acontecer em 

situações cuja ausência tenha amparo legal (conforme códigos previstos no 

documento “Ocorrências da Folha de Ponto”), mediante comunicado prévio à chefia 

imediata (Art. 117, Lei 8.112: Ao servidor é proibido: I – ausentar-se do serviço 

durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato). 
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   Art. 4º. Toda ausência deve ter justificativa legal e somente deve 

acontecer em casos necessários, visto que o compromisso maior de todos os 

envolvidos no processo educacional deve ser a garantia da qualidade da educação 

ofertada. 

   Art. 5º. Os coordenadores de curso apenas deferirão as 

substituições/trocas de aulas do professor quando este comprovar, através do 

formulário de concessão de afastamento docente (exceto em casos intempestivos), 

que as turmas sob sua responsabilidade estarão acompanhadas por outro professor 

que ministre aulas na mesma turma. 

   Art. 6º. O professor que solicitar a ausência deve viabilizar 

substituições de suas aulas, o que deve ser ser formalmente comunicado e 

aprovado pela chefia imediata e coordenação de curso. Tal procedimento deverá 

ser feito através de formulário (Anexo I) devidamente preenchido e assinado  pelos 

docentes envolvidos com a substituição/troca de aula. A formulário deve ser 

entregue em 3 vias, sendo uma arquivada com o Coordenador de Curso, uma via 

arquivada na Coordenação de Ensino e outra via anexada a folha de ponto para 

serr arquivada na Coordenação de Gestão de Pessoas. 

    Art. 7º. Após a anuência do Coordenador de Curso, o professor que 

for se ausentar deverá lançar a troca, imediatamente, na Planilha de Troca de Aulas 

disponível no link: williantsi.com 

        Art. 8º. Toda aula trocada deverá ser reposta em até 30 dias, uma vez 

que a reposição é um direito do discente, para que possa cumprir a carga horária do 

componente curricular, conforme estabelece a ementa da disciplina no Projeto 

Pedagógico do Curso. 

    Art. 9º. É de responsabilidade do próprio professor interessado, 

informar as turmas em tempo hábil sobre as mudanças de horários, excetos em 

casos intempestivos. 

    Art. 10º. É de responsabilidade exclusiva do professor a reposição das 

aulas, de forma a garantir o bom andamento dos processos de ensino e 

aprendizagem, evitando que as reposições aconteçam de forma acumulada ao final 

do ano ou semestre letivo. 
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    Art. 11º. Ao final de cada trimestre ou bimestre letivo (dependendo do 

curso), os coordenadores de cursos afixarão, na sala de professores, uma lista com 

todas as aulas pendentes que ainda não foram repostas. 

    Art. 12º. Toda aula vaga não justificada ou ocorrida pela não 

observância dos compromissos assumidos com os coordenadores de cursos e/ou 

chefia imediata, implicará em corte de ponto do professor responsável pela 

disciplina. 

    Art. 13º. Toda aula vaga, ainda que justificada, deverá ser reposta pelo 

professor responsável pela disciplina. 

    Art. 14º. Em nenhuma hipótese, este procedimento poderá ser 

substituído por outro mecanismo, tais como: comunicados verbais, utilização 

de outras planilhas, informes por e-mail ou telefone. 

 Art. 15o. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data. 

 

 

Direção do IFNMG-Campus Arinos, 04 de outubro de 2016. 
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Anexo II 

 

CONCESSÃO DE AFASTAMENTO DOCENTE 
 
Nome:_____________________________________________________________ 

Cargo:_____________________ Matrícula SIAPE n°:_______________________ 

Campus de Lotação: Arinos  

Venho solicitar afastamento remunerado, de acordo com a PORTARIA Nº 2.561, DE 16 DE 
AGOSTO DE 1995: 
 
_________ dia(s) devido a_________ (inserir o código e a descrição constante no Formulário 
“Ocorrências na Folha de Ponto). 

 

Data da ausência: _____________ 
Data do retorno: _______________ 

  

Detalhar abaixo os Professores Substitutos (se for o caso) e inserir as informações na 

Planilha de Troca de Aulas disponível no link: williantsi.com 

  

Data Turma Horário e Turno Prof. Substituto Data da Reposição 

          

          

          

  

DECLARAÇÃO 

 

  

Declaro que estou ciente que, no prazo de 30 (trinta) dias, deverá ser realizada a 

reposição da troca de aula. Nestes termos, pede deferimento. 

  

Arinos, _____ de ________________ de ________. 

   

______________________                              _____________________ 

                    Servidor                                                 Coordenação de Curso 

   

________________________________ 

Chefia Imediata 

 
 
Anexar cópia autenticada dos documentos comprobatórios em cada caso e protocolar para 
que a Gestão de Pessoas possa autuar o processo de concessão de afastamento. 


