
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº. 228, DE 16 DE OUTUBRO DE 2013.

O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS IBATIBA,   DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO, 
nomeado pela Portaria nº. 159-2010GAB-Reitoria-Ifes, de 02.03.2010, publicada no Diário 
Oficial da União de 03.03.2010 no uso de suas atribuições legais, e considerando o contido 
na Portaria nº. 660-2009, de 27.04.2009GAB-Reitoria-Ifes e no Memorando Nº011/2013-
CE-Campus Ibatiba,

RESOLVE:

 Homologar na forma do Anexo I desta Portaria, Regulamento de Uso do 
Uniforme Discente no Campus Ibatiba.

FLÁVIO EYMARD DA ROCHA PENA
Diretor-Geral 

 



ANEXO I 

Art.1° Estabelecer como uniforme padrão para todos os discentes dos turnos matutino, 
vespertino e noturno do IFES/campus Ibatiba, vestimenta com as seguintes características:

I – camisa branca com emblema da Instituição (conforme modelo padrão do campus);
II – calça comprida, do tipo jeans;
III  – bermuda, tipo jeans, à altura do joelho ou de comprimento maior,  para ambos os 
sexos;

IV – calça comprida ou bermuda preta (à altura do joelho ou de comprimento maior) tipo 
tactel, com emblema da Instituição (conforme modelo padrão do campus);

V – saia, tipo jeans, à altura do joelho ou de comprimento maior;

VI – tênis ou sapato fechado sem salto, não sendo permitido sapatilha;

Parágrafo único. Camisas e outros itens de uniformes de formandos, equipes esportivas, 
gincanas,  grifes dos Grêmios Estudantis, Feiras, campanhas eleitorais internas etc., desde 
que previamente autorizados pela Direção de Ensino, com definição expressa do período 
de utilização.

Art.2º Estabelecer  como  uniforme  exclusivamente  para  as  aulas  de  Educação  Física, 
vestimenta com as seguintes características:

I – camiseta branca, sem mangas, com emblema da Instituição (conforme modelo padrão 
do campus);

II – bermuda preta de  helanca, modelo corsário, com emblema da Instituição (conforme 
modelo padrão do campus), para o sexo feminino;

III – bermuda preta, tipo tactel, com emblema da Instituição (conforme modelo padrão do 
campus), para o sexo masculino;

IV – tênis. 

§ 1° É vedado o uso de calça ou bermuda tipo jeans nas aulas de Educação Física.

§ 2° É vedada a participação do discente nas aulas de Educação Física quando estiver 
descalço, de sandália ou de chinelos.

Art.3º Os itens em jeans deverão ser exclusivamente na cor azul ou preta.

Art.4º  O uso  do  uniforme  pelo  discente  dos  turnos  matutino,  vespertino  e  noturno  é 
obrigatório.

Paragrafo  único. Em  qualquer  dos  casos  acima  mencionados  deve  ser  observado  o 
disposto no Art.8°.

Art.5°  O  discente  monitor  e  bolsista,  de  qualquer  turno,  curso  e  nível,  deverá  usar 
obrigatoriamente o uniforme padrão dentro das dependências do campus.

Art.6° Para as aulas nos laboratórios, visitas técnicas e aulas de campo o professor deverá 
exigir  vestimentas  ou  equipamento  adicionais,  tais  como  Equipamento  de  Proteção 
Individual,  jalecos  e  outros  que  se  fizerem  necessários,  além  do  uniforme  padrão, 
conforme normas de segurança e peculiaridades de cada atividade.

Art.7° Será vedada a entrada e permanência na Instituição, do discente que estiver usando:

I  –  qualquer  item  descaracterizado  do  uniforme  padrão  (rasgado,  cortado,  desenhado, 
riscado, etc.);

II – roupas muito colantes ao corpo ou muito decotadas;



III – miniblusas, minissaias ou short;

IV  –  chinelos  ou  sandálias  (salvo  com  dispensa  do  uso  de  calçado,  emitida  pela 
Enfermaria).

V – quaisquer itens ou adereços (broches, adesivos, bijuterias, etc.) que tenham estampas 
desenhos  ou  fotos  de  qualquer  tipo  de  drogas,  propagandas  de  cigarros  ou  bebidas 
alcoólicas,  símbolos,  frases  ou  charges  que  expressam qualquer  forma  de  preconceito 
racial, ideológico, sexual, religioso, social, etc. ou que sejam de qualquer forma ofensivos 
à cidadania.

Art.8° Os  casos  ou  situações  omissos  serão  analisados  e  resolvidos  pela  Direção  de 
Ensino.

Art.9° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.


