
 

                                            
 
 
 
                                          RESOLUÇÃO  001/15 – COSEPE 
 
 

 
DISPÕE SOBRE A NORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 
ACADÊMICAS DOMICILIARES 

 

                                       

                                    Considerando encaminhamentos feitos pela Direção Acadêmica; 

 

 

                                      O CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 

APROVOU   E EU DIRETOR GERAL, NO USO DE MINHAS ATRIBUIÇÕES   

REGIMENTAIS, SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 

                                        Art. 1º  Fica aprovada a Normatização das Atividades 

Acadêmicas Domiciliares dos Cursos de Graduação da Faculdade de Pato Branco – 

FADEP, conforme disposto no anexo I desta Resolução. 

  
 

                                          Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir desta data, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 
 
    Dê-se Ciência. 
    Cumpra-se. 
 
 
    Pato Branco, 13  de abril de 2015. 
 
 
                                                                 

                                                                         

 

 
       PROF. Dr. ELISEU MIGUEL BERTELLI   
                                                                      Diretor Geral                                                                                       
                                              
  

 

 

 



 

Anexo I da Resolução 001/15 - COSEPE de 13.04.2015 

 

NORMATIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS DOMICILIARES 

 

 As questões legais e de operacionalização da realização de atividades domiciliares por 

parte dos acadêmicos do ensino superior são temas que constantemente geram dúvidas aos 

docentes e coordenadores de curso. 

 Na tentativa de elucidar e orientar esta condição, a partir do que preconiza a legislação 

educacional brasileira em vigor, bem como a legislação institucional, a Direção da Faculdade de 

Pato Branco – FADEP, juntamente com a Secretaria Acadêmica, tornam públicas estas 

orientações e normas. 

 

1. ORIENTAÇÕES GERAIS  

O afastamento de um acadêmico em função de alguns motivos, fixados pela legislação 

educacional vigente, confere a ele a possibilidade de realização de atividades domiciliares. A Lei 

ampara alunos que faltam em três situações: 

a) Problemas de saúde – Decreto-Lei nº 1.044/69; 

b) Gestação – Lei nº 6.202/75; e 

c) Adoção – Lei nº 10.421/02. 

 

O amparo no caso de problemas de saúde consiste em permitir que o aluno portador 

de doenças caracterizadas no Decreto-Lei nº 1.044/69 (afecções congênitas ou adquiridas, 

infecções, traumatismos ou outras condições mórbidas determinando distúrbios agudos ou 

agudizados), faça exercícios domiciliares, durante o afastamento mínimo de 15 dias.  

Neste caso, se faz necessário que o acadêmico protocole requerimento para realização 

de atividades domiciliares, pessoalmente ou por meio de familiares, no Setor de 

Multiatendimento da FADEP até 3 (três) dias a partir da data do afastamento, anexando 

Atestado Médico, explicitando o período de início e término do afastamento, constando 

assinatura e CRM do emissor e data de emissão, bem como o  CID ( Código Internacional de 

Doenças), a critério médico. 

 

No caso de aluna gestante, a partir do início do 8º mês de gestação ou após o 

nascimento no decorrer de quatro meses (120 dias), a estudante ficará assistida pelo regime de 

exercícios domiciliares, conforme Lei nº 6.202/75. O período efetivo de afastamento é 

determinado por Atestado Médico apresentado pela estudante, observado o início e a duração 

informados.  

 

 

No caso de adoção - é imprescindível que a mãe adotiva apresente o Termo de Guarda 

Judicial. O prazo para concessão, de acordo com a Lei nº 10.421/02 será conforme a idade do 

adotado.  

 

O(a) acadêmico(a) que estiver amparado(a) pelas situações descritas acima deverá ser 

submetido(a) às avaliações previstas para o período avaliativo após o retorno normal às 

atividades acadêmicas, num prazo máximo de 15 (quinze) dias, considerando o calendário 



 

acadêmico vigente. Nos casos em que houver a necessidade de se submeter a exames finais de 

disciplina(s), estes deverão ocorrer em até 15 (quinze) dias após a divulgação do resultado de 

desempenho na(s) disciplina(s). O não cumprimento destes prazos, acarretará a reprovação 

do(a) acadêmico(a) na(s) respectiva(s) disciplina(s). 

A Res. 001/2015 - COSEPE observa como obrigações do acadêmico submetido ao 

exercício de atividades domiciliares: 

a) Realizar os exercícios domiciliares como compensação da ausência às aulas, sempre 

compatíveis com seu estado de saúde, às possibilidades da FADEP e às características 

do componente curricular; 

b) Verificar junto à secretaria de seu curso o envio dos conteúdos programáticos dos 

componentes curriculares, bem como sobre os exercícios domiciliares e avaliações. 

 

Em se tratando de componentes curriculares que possuem carga horária de atividades 

práticas, como aulas de laboratórios, estágios curriculares, atividades de campo, etc., a 

deliberação da concessão dos exercícios domiciliares estará sujeita à análise pela Coordenação 

do curso, em consulta ao Colegiado do mesmo. Após a deliberação pelo Colegiado do Curso e 

seguindo as orientações deste, o professor responsável pela disciplina indicará, por meio do 

Plano de Trabalho, considerando o calendário acadêmico, as possibilidades de oferta e as 

características do componente curricular, o momento adequado para sua realização, podendo 

ser definido que esta se fará após o término do período de afastamento.   

Realizados os exercícios domiciliares durante o afastamento e aceitos pelos professores 

das disciplinas como suficientes, as faltas serão compensadas. 

O pedido de concessão de exercícios domiciliares será recusado quando as faltas 

do requerente já tiverem ultrapassado, na data do início do impedimento, os 25% (vinte e cinco 

por cento) permitidos em lei. 

Os exercícios domiciliares são instrumentos de acompanhamento e verificação do 

processo pedagógico de aprendizagem, não substituem as avaliações de conteúdo previstas nos 

cronogramas dos professores. 

 

 

2. ORIENTAÇÕES PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DOMICILIARES  

  

 Para facilitar o controle das ausências dos acadêmicos em afastamento e que estão 

submetidos ao regime de atividades domiciliares, foi parametrizado no sistema acadêmico o 

caractere denominado Compensação de Faltas. Esta informação será inserida no sistema no 

período relativo ao afastamento do acadêmico, indicado em atestado médico, pela Secretaria 

Acadêmica.  

 Na sequência, seguem as orientações relativas à operacionalização deste processo: 

 

1) O acadêmico solicita a realização de atividades domiciliares através de protocolo do 

Atestado Médico no setor de Multiatendimento, até 3 (três) dias após o afastamento; 

2) O Setor de Multiatendimento encaminha à Coordenação de Curso o protocolo físico e 

também via sistema acadêmico; 

3) A Coordenação do Curso analisa a solicitação e com base na legislação vigente, defere ou 

indefere as atividades domiciliares. Este procedimento se faz importante para que a 



 

Secretaria Acadêmica possa lançar no período de afastamento solicitado, a compensação 

de faltas do aluno; 

4) Ao receber a devolutiva das Coordenações, tanto via sistema, quanto via física (para fins de 

arquivamento na pasta do aluno), a Secretaria Acadêmica lança no sistema a 

compensação de faltas no período solicitado e indicado no atestado médico. O 

professor visualizará a presença para o acadêmico nos dias de afastamento e esta condição 

não poderá ser alterada pelo professor. 

5) A coordenação de curso solicita aos professores o plano de trabalho (em anexo) e este 

terá sete dias para devolver à coordenação;  

6) O professor envia à coordenação de curso os materiais necessários ao acompanhamento e 

execução das atividades pelo aluno, de acordo com o cronograma previsto no Plano de 

Trabalho;  

7) A coordenação de curso encaminha à secretaria de curso e esta tem prazo de dois dias 

para enviar ao acadêmico, solicitando confirmação de recebimento; 

8) Nas datas apresentadas no plano de trabalho o acadêmico deverá entregar as atividades a 

menos que o professor tenha feito, na secretaria de curso, retificação das datas solicitadas 

no plano; 

9) A secretaria de curso encaminhará ao professor as atividades realizadas pelo acadêmico; 

10) O Professor terá sete dias para correção das atividades e atribuição de notas, se for o caso;  

 

11) Caso o acadêmico não cumpra com as atividades previstas, as faltas não serão 

compensadas, alterando-se a frequência no diário eletrônico. 

Obs: as avaliações (provas) deverão ser realizadas presencialmente, em até 15 dias após o 

retorno às atividades pelo(a) aluno(a). 

 

Todas as dúvidas referentes ao período de afastamento devem ser dirimidas, pelo 

acadêmico, via e-mail ou pessoalmente na secretaria de curso, que deve efetuar o devido 

registro dos encaminhamentos dados. Nenhuma condição especial ou alteração de prazos 

previstos, poderá ser feita sob alegação de falta de informação ou dúvida. 

 

 

 



 

PLANO DE TRABALHO PARA ATIVIDADES ACADÊMICAS DOMICILIARES 
RESOLUÇÃO COSEPE 001/2015  

 
Curso: _______________________________________________________       Período: _______________________________ 
Disciplina: ______________________________________________________________________________________________                                                        
Acadêmico(a): ___________________________________________________________________________________________ 

Professor(a): _____________________________________________________________________________________________ 
 

ITEM DA EMENTA 
Indicar o item da ementa contemplado. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Indicar o conteúdo programático a ser 

contemplado pelas atividades, a partir do plano de 
ensino da disciplina. 

ATIVIDADE(S) A SER(EM) 
DESENVOLVIDA(S) 

Descrever claramente as atividades a 
serem desenvolvidas para cada 

conteúdo programático contemplado 
no Plano. 

DATA DE 
ENTREGA 

 
RECURSOS E REFERÊNCIAS 

Indicar o material que deverá ser usado bem 
como referencias que possam auxiliar na 

execução das atividades. 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
Data: ____/____/____ 
Assinatura Professor Responsável: _____________________________ 
Visto do(a) Coordenador(a) do Curso: ___________________________ 


