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LEI Nº 3.834-C, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1960
Cria a Universidade Federal de Goiás, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º É criada a Universidade Federal de Goiás, com sede em Goiânia, Capital
do Estado de Goiás, integrada no Ministério da Educação e Cultura e incluída na categoria
constante do item I do art. 3º da Lei 1.254, de 4 de setembro de 1950.
Parágrafo único. A Universidade Federal de Goiás terá personalidade jurídica e
gozará de autonomia didática, financeira, administrativa e disciplinar, na forma da lei.
Art. 2º A Universidade compor-se-á dos seguintes estabelecimentos de ensino
superior:
a) Faculdade de Direito de Goiás (Lei nº 604, de 3 de janeiro de 1949);
b) Faculdade de Medicina de Goiás (Decreto 48.061, de 7 de abril de 1960);
c) Escola de Engenharia do Brasil Central (Decreto 45.183, de 29 de dezembro de
1958;
d) Faculdade de Farmácia e Odontologia de Goiás Decreto 30.180, de 20 de
novembro de 1951); (Vide Lei nº 5.207, de 16/1/1967)
e) Conservatório Goiano de Música (Decreto 45.785, de 26 de janeiro de 1959).
§ 1º As Faculdades, Escolas e Conservatórios mencionados neste artigo passam a
denominar-se, respectivamente, Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, Escola de
Engenharia, Faculdade de Farmácia e Odontologia e Conservatório de Música da
Universidade Federal de Goiás.
§ 2º A agregação de outro curso ou de outro estabelecimento de ensino depende
de parecer favorável do Conselho Universitário e de deliberação do Governo, na forma da lei
e, bem assim a desagregação.
§ 3º O Poder Executivo promoverá, dentro do prazo de três anos, a criação ou
agregação, à Universidade Federal de Goiás, de uma Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras.
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LEI Nº 11.091, DE 12 DE JANEIRO DE 2005
Dispõe sobre a estruturação do Plano de
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos
em Educação, no âmbito das Instituições
Federais de Ensino vinculadas ao Ministério
da Educação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica estruturado o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos
em Educação, composto pelos cargos efetivos de técnico-administrativos e de técnicomarítimos de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, e pelos cargos referidos no § 5º
do art. 15 desta Lei.
§ 1º Os cargos a que se refere o caput deste artigo, vagos e ocupados, integram o
quadro de pessoal das Instituições Federais de Ensino.
§ 2º O regime jurídico dos cargos do Plano de Carreira é o instituído pela Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, observadas as disposições desta Lei.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, são consideradas Instituições Federais de Ensino
os órgãos e entidades públicos vinculados ao Ministério da Educação que tenham por
atividade-fim o desenvolvimento e aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e extensão e que
integram o Sistema Federal de Ensino.
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LEI Nº 12.677, DE 25 DE JUNHO DE 2012
Dispõe sobre a criação de cargos efetivos,
cargos de direção e funções gratificadas no
âmbito do Ministério da Educação, destinados
às instituições federais de ensino; altera as
Leis nºs 8.168, de 16 de janeiro de 1991,
11.892, de 29 de dezembro de 2008, e 11.526,
de 4 de outubro de 2007; revoga as Leis nºs
5.490, de 3 de setembro de 1968, e 5.758, de 3
de dezembro de 1971, e os Decretos-Leis nºs
245, de 28 de fevereiro de 1967, 419, de 10 de
janeiro de 1969, e 530, de 15 de abril de 1969;
e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam criados no âmbito do Ministério da Educação para redistribuição às
instituições federais de ensino:
I - 19.569 (dezenove mil, quinhentos e sessenta e nove) cargos de Professor de 3º
Grau, integrantes da Carreira do Magistério Superior, de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de
abril de 1987;
II - 24.306 (vinte e quatro mil, trezentos e seis) cargos efetivos de Professor do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, integrantes do Plano de Carreira e Cargos de
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de que trata a Lei nº 11.784, de 22 de
setembro de 2008;
III - 27.714 (vinte e sete mil, setecentos e quatorze) cargos de técnicosadministrativos do Plano de Carreira dos Cargos Técnico- Administrativos em Educação, de
que trata a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, conforme disposto no Anexo I desta Lei;
IV - 1 (um) cargo de direção - CD-1;
V - 499 (quatrocentos e noventa e nove) cargos de direção - CD-2;
VI - 285 (duzentos e oitenta e cinco) cargos de direção - CD-3;
VII - 823 (oitocentos e vinte e três) cargos de direção - CD-4;
VIII - 1.315 (mil, trezentos e quinze) funções gratificadas - FG-1;
IX - 2.414 (duas mil, quatrocentos e quatorze) funções gratificadas - FG-2; e
X - 252 (duzentos e cinquenta e duas) funções gratificadas - FG-3.
§ 1º Os cargos e funções criados por esta Lei destinam-se às Instituições Federais
de Ensino Superior - IFES, aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia IFETs, ao Instituto Nacional de Educação de Surdos, ao Instituto Benjamim Constant, às
Escolas Técnicas e Colégios de Aplicação vinculados às IFES, aos centros federais de
educação tecnológica e ao Colégio Pedro II.
§ 2º A autorização para o provimento dos cargos efetivos criados por esta Lei,
para cada instituição federal de ensino, será escalonada pelo Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, de acordo com o cumprimento das metas pactuadas entre o Ministério
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da Educação e a instituição de ensino, especialmente quanto à relação de alunos por professor
em cursos regulares presenciais de educação profissional e tecnológica ou de graduação.
§ 3º Caberá ao Ministério da Educação definir a distribuição entre as instituições
federais de ensino dos cargos de direção e funções gratificadas de que trata esta Lei.
Art. 2º A implantação de novas unidades de ensino e o provimento dos
respectivos cargos e funções gratificadas dependerá da existência de instalações adequadas e
de recursos financeiros necessários ao seu funcionamento.
Parágrafo único. Os cargos efetivos, os cargos de direção e as funções gratificadas
destinadas a novas unidades de ensino serão objeto de nomeação ou designação somente após
a expedição de portaria do Ministro de Estado da Educação autorizando o funcionamento da
unidade.
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