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 Resolução CONSEPE Nº. 02, de 16 de Abril de 2018. 

 
Dispõe Sobre o Procedimento para a 

Aplicação de Exercícios Domiciliares aos 

Alunos Submetidos ao Regime Excepcional. 

O Presidente do CONSEPE - Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão e Diretor 

Geral da Faculdade Sudoeste Paulista, no uso de sua competência conferida pela Resolução 

da Mantenedora, nº 1/2013, de 02/05/2013, e, tendo em vista o disposto no Artigo 14, 

Inciso XIV do Regimento Interno da Faculdade, e aprovado em reunião por unanimidade 

por todos os membros do CONSEPE da Faculdade Sudoeste Paulista, sessão datada de 

12/04/2018. 

Considerando o Decreto-Lei n.º 1044 de 21/10/1969 e a Lei n.º 6202 de 17/04/1975. 

RESOLVE: 

Artigo 1º - O Regime de Exercício Domiciliar previsto no Decreto-Lei Nº 1.044, de 

21 de outubro de 1969, e na Lei Nº 6.202, de 17 de abril de 1975 destina-se a compensação 

de ausência às aulas, por meio da realização de trabalhos domiciliares, com o 

acompanhamento de professores da Instituição. 

Artigo 2º - São merecedores de tratamento de Regime Excepcional os alunos 

matriculados nos cursos sequenciais, de graduação e pós-graduação nos seguintes casos: 

I – Portadores de afecções congênitas ou adquiridas, doenças infectocontagiosas, 

traumatismos ou outras condições, que caracterizam distúrbios agudos ou agudizados, que 

o impeçam ou incapacitem física e/ou intelectualmente para o acompanhamento ou a 

frequência aos trabalhos escolares, desde que a causa seja transitória e se verifique a 

conservação das condições intelectuais e emocionais necessárias para o prosseguimento da 

atividade escolar. 

 II – Gestantes, a partir do 8º (oitavo) mês de gestação e durante os 3 (três) meses 

após o parto. 

§ 1º – Em casos excepcionais, comprovados mediante atestados médicos, poderá ser 

ampliado o período de repouso, antes e depois do parto.  
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§ 2º - Em qualquer caso, é assegurado aos estudantes em Regime Excepcional o 

direito à realização das provas bimestrais e dos exames finais. 

Artigo 3º - O aluno de que trata o artigo antecedente será submetido ao Regime 

Excepcional, através da aplicação de exercícios domiciliares, assim considerados aqueles 

destinados à compensação de ausência às atividades escolares por meio da realização de 

trabalhos prescritos e corrigidos pelo professor da disciplina, a serem realizados fora do 

período regular de aulas. 

 Parágrafo único – Os exercícios domiciliares destinam-se apenas à compensação 

de faltas, não substituindo as provas bimestrais e/ou exames. 

Artigo 4º - O regime de exercício domiciliar somente será autorizado nos casos de 

afastamento por um período igual ou superior a 5 (cinco) dias consecutivos, sendo que as 

ausências inferiores a este período deverão ser enquadradas no limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) de faltas permitidas em cada disciplina, conforme a legislação vigente. 

§1º - O aluno portador de doença crônica ou que, por necessidade transitória, em 

virtude de problemas de saúde, necessitar se ausentar das aulas por períodos inferiores a 5 

(cinco) dias, poderá apresentar declaração médica e atestados que comprovem a 

necessidade do afastamento.  

§2º - O deferimento da aceitação do atestado ficará a critério da Direção Geral, 

ouvido o Coordenador do Curso. 

Artigo 5º - O aluno ou seu representante poderá solicitar o regime de exercício 

domiciliar, desde que observados os seguintes procedimentos e prazos: 

I – Atestados com prazos de 5 (cinco) a 15 (quinze) dias: Preencher o requerimento 

na Central de Atendimento da Faculdade, desde que protocolado no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias, contados da data do término do período de afastamento;  

II – Atestados para gestantes e iguais ou superiores a 16 (dezesseis) dias: Preencher 

o requerimento na Central de Atendimento da Faculdade, desde que protocolado no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias, contados do início do período de afastamento;  

§ 1º – O aluno deverá preencher um requerimento na Central de Atendimento, 

anexando o atestado médico original, ou cópia, constando o código da doença (CID – 

Código Internacional de Doença) ou a descrição do motivo do afastamento, bem como o 

período de afastamento (inicial e final). 
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§ 2º - A Central de Atendimento encaminhará o requerimento com o atestado para o 

Coordenador do Curso, que o analisando, tomará as seguintes providências: 

I – Atestado indeferido: será devolvido para a Central de Atendimento, que o 

arquivará no prontuário do aluno; 

II – Atestado deferido: será encaminhado para a Central de Atendimento, onde o 

aluno deverá, no prazo de 10 (dez) dias, tomar ciência dos procedimentos para a realização 

das atividades referentes ao exercício domiciliar, retirando um formulário contendo as 

disciplinas que serão objeto das atividades a serem realizadas. 

 § 3º O aluno deverá ficar atento aos prazos para a conclusão e entrega dos 

exercícios, conforme abaixo: 

I - Atestados com prazos de 5 (cinco) a 15 (quinze) dias: Após 10 (dez) dias da 

entrega do atestado, o aluno deverá retornar à Central de Atendimento, para averiguar 

acerca do deferimento do atestado. Caso deferido, verificar o conteúdo ministrado no 

período de afastamento, providenciando um resumo referente a esses conteúdos com no 

mínimo 1 (uma) lauda para cada disciplina, bem como a bibliografia utilizada, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, após o retorno às atividades acadêmicas. 

II – Atestados de gestantes e iguais ou superiores a 16 (dezesseis) dias: A Central de 

Atendimento encaminhará o formulário de exercícios domiciliares para o coordenador do 

respectivo curso, que providenciará, junto aos professores, as atividades a serem 

desenvolvidas. 

§ 4º - Os professores providenciarão a relação de atividades para o Coordenador, 

que ao final, a encaminhará para a Central de Atendimento, onde o aluno deverá retirá-la, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 

§ 5º - O aluno terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias para a realização das 

atividades, após o retorno às atividades acadêmicas. 

§ 6º - Realizados os exercícios domiciliares, o aluno deverá submetê-los à análise 

dos professores, para deferimento e assinatura do formulário. 

§ 7º - Após a assinatura e deferimento, o aluno devolverá o formulário com as 

atividades realizadas na Central de Atendimento, para posterior compensação de ausência. 

Caso as atividades estejam em desacordo com o proposto, o trabalho deverá ser 

reformulado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 
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§ 8º - É de inteira responsabilidade do aluno ou de seu representante a verificação 

do andamento do processo na Central de Atendimento. 

Artigo 6º - No caso de estágio curricular supervisionado, mesmo que o aluno traga 

atestado médico, comprovando a necessidade do afastamento das atividades acadêmicas, 

quando retornar, deverá repor a carga horária perdida, conforme as especificidades e o 

Regulamento de Estágio cada curso.  

Artigo 7º - O aluno que não realizar trabalhos práticos/provas práticas definidos em 

planos de aula como critérios de avaliação, em virtude de afastamento em exercício domiciliar, 

terá direito à realização dessas atividades, conforme critérios estipulados pelos professores das 

referidas disciplinas.  

Artigo 8º - O aluno que estiver em regime de exercício domiciliar no período de 

realização das provas oficiais, deverá agendar uma nova data, não sendo esta caracterizada 

como prova substitutiva.  

§ 1º - O aluno poderá solicitar prova substitutiva nos seguintes casos: 

I – Quando deixar de comparecer às provas oficiais agendadas na Secretaria da 

Coordenação; 

II – Quando não estiver satisfeito com a nota obtida na prova oficial. 

§ 2º - As provas agendadas, sejam oficiais ou substitutivas, serão realizadas em 

horários específicos. 

§ 3º - As provas referentes a exercícios domiciliares, com atestados de 5 (cinco) a 

15 (quinze) dias deverão ser agendadas na Secretaria da Coordenação e realizadas no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contados do retorno do aluno às atividades acadêmicas.  

§ 4º - As provas referentes a exercícios domiciliares, com atestados acima de 15 

(quinze) dias deverão ser agendadas na Secretaria da Coordenação e realizadas no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias, contados do retorno do aluno às atividades acadêmicas. 

Artigo 9º É vedado ao aluno em regime de exercício domiciliar voltar as quaisquer 

atividades acadêmicas antes do prazo final estabelecido no atestado médico, inclusive a 

realização de provas bimestrais e/ou exames, bem como às atividades de estágio. 

Parágrafo único – Caso o médico o libere para retornar às atividades acadêmicas 

antes do prazo previamente estabelecido, o aluno deverá entrar com pedido de suspensão do 

exercício domiciliar, apresentando o atestado médico na Secretaria Geral e esta o 
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encaminhará ao Coordenador do Curso para autorizar o seu retorno às atividades 

acadêmicas. 

Artigo 10. As faltas compensadas por meio de exercícios domiciliares serão retiradas 

somente no final do semestre letivo. 

Artigo 11. Os professores deverão registrar as faltas nos diários durante o período de 

afastamento do aluno.  

Artigo 12. Os casos omissos não regulamentados por esta Resolução serão resolvidos 

pela Direção Geral, ouvida a Coordenação de Curso e a Secretaria Geral. 

          Artigo 13. Esta Resolução revoga a Resolução Consepe N. 18 de 15/12/2018.  

         Artigo 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.  
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