
 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 04, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 

 

Estabelece regulamento referente à realização de Regime 

Domiciliar do curso de Medicina da UNIVAÇO - União 

Educacional do Vale do Aço S.A. mantenedora do Instituto 

Metropolitano de Ensino Superior - IMES. 

 

 

O Presidente do Conselho Superior – CONSUP, do curso de Medicina da UNIVAÇO, no uso de suas 

atribuições regimentais, e  

● considerando a necessidade de revisão da Resolução CONSUP nº 06, de 07 de dezembro de 2021; 

● considerando o Regimento Geral da UNIVAÇO. 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º Estabelecer regulamento para a realização de Regime Domiciliar, antes denominado Regime 

Especial, para alunos do curso de Medicina, conforme anexo à presente Resolução e em acordo com o Regimento 

Geral da UNIVAÇO. 

 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução CONSUP nº 06/2021. 

 

Art. 3º A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Prof. Vinicius Lana Ferreira 

Presidente do Conselho Superior - CONSUP 



 

 

 

ANEXO A RESOLUÇÃO Nº 04, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2022 

REGULAMENTO PARA REGIME DOMICILIAR DO CURSO DE MEDICINA 

 

DA DEFINIÇÃO 

 

Art. 1º Define-se por Regime Domiciliar o tratamento concedido como forma de compensação de ausência às 

aulas mediante estudos autônomos por parte dos alunos que necessitem ausentar-se das atividades por mais de 

15 dias por motivo de doença ou em caso de gestação. 

 

Art. 2º Durante o período de Regime Domiciliar são concedidos ao aluno exercícios domiciliares como 

compensação de ausência às aulas teóricas quando enquadrados nas seguintes situações, comprovadas por laudo 

médico: 

I. Alunos portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou outras condições 

que impeçam temporariamente a frequência às aulas, com o tempo máximo podendo ser avaliado conforme 

necessidade ocasionada pelo tipo de doença (CID) constante no laudo, definido pelo CONSEPE; 

II. Alunas gestantes, a partir do 8º (oitavo) mês de gestação e durante 90 (noventa) dias. 

 

Art. 3º Para os casos de atestados/laudos médicos inferiores a 15(quinze) dias não será considerado 

abono/justificativa de faltas devido estarem sendo contemplados no percentual de faltas de até 25% a que o aluno 

tem direito adquirido. 

 

Art. 4º As atividades práticas, realizadas em laboratórios ou em campo, estágios profissionais curriculares e 

extracurriculares, realizados em ambientes externos à Instituição, e atividades de internato não podem ser 

substituídos por Regime Domiciliar, uma vez que tais atividades não são passíveis de substituição de modalidade e 

são imprescindíveis para o aprendizado prático da aluna. 

 

DA CONCESSÃO 

 

Art. 5º A concessão de Regime Domiciliar é realizada mediante solicitação à Coordenação Adjunta, devendo 

o requerente aguardar manifestação quanto ao deferimento ou não da solicitação. 

 

Art. 6º Para a concessão do Regime Domiciliar, o aluno ou seu representante deverá, no prazo de até 5 (cinco) 

dias úteis, contados a partir da data do impedimento, abrir solicitação de Regime Domiciliar na Central do Aluno.  

§ 1º Os pedidos protocolizados fora do prazo estabelecido neste artigo não terão efeito retroativo por 

descaracterizarem a finalidade do benefício, sendo, neste caso, a concessão autorizada a partir da data do 

protocolo. 

§ 2º A Central do Aluno comunicará o pedido a Coordenação do Curso. 

 



 

 

 

Art. 7º O requerimento para o Regime Domiciliar deverá ser instruído por laudo médico, em original e sem 

rasuras, constando:  

I. O período de afastamento necessário, contendo a data de início e término;  

II. Data provável do parto, no caso de gestante; 

III. Laudo médico referente à impossibilidade de frequência às aulas com o diagnóstico codificado nos termos 

do Código Internacional de Doenças;  

IV. Local e data de expedição do documento;  

V. Assinatura, identificação do nome e número da inscrição profissional.  

 

Art. 8º O coordenador do Curso deve emitir despacho, por escrito, quanto ao deferimento ou indeferimento, 

considerando análise do NDE e Colegiado do Curso. 

 

Art. 9º O aluno solicitante deve ser comunicado do parecer do Coordenador do Curso. 

 

Art. 10. Se durante o período de afastamento houverem avaliações, o aluno deverá realizá-las junto com a 

sua turma.  

Parágrafo único. Caso seja impossível o comparecimento, deverá requerer a segunda chamada das 

avaliações. 

 

Art. 11. Em caso de gestação, a aluna gestante deverá requerer o benefício junto à Central do Aluno, em até 

30 dias antes do parto, desde que não tenha condições de comparecer às aulas. 

Parágrafo único. O amparo legal se dá por um período de até 90 dias, podendo ser, no máximo, 30 dias antes 

do parto e 60 após. 

 

Art. 12. Caberá ao coordenador do período: 

I. Informar, em caráter de urgência, o discente e os docentes sobre plano de estudo individual domiciliar 

previamente aprovado pelo NDE;  

II. Fornecer ao aluno ou seu representante, via Coordenação de Curso ou pelo portal do aluno o plano de 

estudo individual domiciliar, contendo:  

a) O período em que o aluno deverá entrar em contato, direta ou indiretamente;  

b) O conteúdo programático correspondente ao período de afastamento; 

c) Forma de acompanhamento e orientação. 

 

Art. 13. Caberá ao professor da disciplina: 

a) Fazer o acompanhamento das atividades substitutivas realizadas; 

b) Realizar normalmente as anotações quanto à frequência e eficiência nos estudos em seu diário escrito, 

independentemente da justificativa apresentada e enquadramento de estudantes no Regime Domiciliar. 

 



 

 

 

DOS MÓDULOS CONTEMPLADOS 

 

Art. 14. As atividades de cada módulo autorizadas para o Regime Domiciliar deverão ser cumpridas conforme 

deliberado pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE e Colegiado do Curso. 

 

Art. 15. A Coordenação do curso ou adjunta deverá informar ao discente e ao coordenador de período o 

programa de atividades a ser cumprido. 

 

Art. 16. Os casos omissos serão julgados pela Coordenação Adjunta e do Curso. 

 

Registre-se. 

Publique-se. 

Cumpra-se. 

 

 

Prof. Vinicius Lana Ferreira 

Presidente do Conselho Superior - CONSUP 


