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RESOLUÇÃO Nº 23/2006 DO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO/ESCS 

 

REGULAMENTA OS AFASTAMENTOS POR 

MOTIVO DE DOENÇA OU LICENÇA 

MATERNIDADE, BEM COMO A 

SISTEMÁTICA DE RECUPERAÇÃO 

EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES 

NESTES CASOS. 

 

O COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CEPE DA ESCOLA 

SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ESCS, em sua 13ª reunião ordinária realizada em 

13/12/2006, no uso de suas competências conferidas pelo Regimento Interno da ESCS, 

considerando a necessidade de regulamentar a sistemática de apresentação e homologação dos 

atestados médicos, bem como, de recuperação de estudantes em casos de licenças médicas 

prolongadas e considerando ainda o Decreto Lei 1044 de 21/10/69 e a Lei 6202 de 17/04/75.  

 

RESOLVE: 

Art. 1º - Todos os atestados para tratamento de saúde deverão ser entregues à Secretaria de 

Cursos da ESCS, em até dois dias úteis contados da data do atendimento, acompanhados do 

requerimento para análise do deferimento. 
 

Parágrafo Único - A Secretaria de Cursos da ESCS deverá registrar e informar o fato ao 

Coordenador de Série na qual o estudante está matriculado para que sejam definidos os 

procedimentos pertinentes relacionados com as Unidades Educacionais. 

 

Art. 2º - Os atestados para tratamento de saúde por período igual ou inferior a sete dias, 

deverão ser analisados, quanto à justificativa de faltas, pelos Coordenadores de Série e do 

Curso, podendo ser deferidos ou não considerando o caráter eletivo ou urgente do processo 

saúde-doença e característica da atividade educacional. 
 

Parágrafo Único – Serão indeferidos os atestados referentes aos cuidados eletivos de saúde 

realizados nos horários de atividades presenciais do curso. 

 

Art. 3º - Os atestados para tratamento de saúde por período igual ou superior a oito dias 

deverão ser analisados por comissão designada pelo Diretor Geral da ESCS, que poderá 

solicitar relatório detalhado do tratamento. 

 

Parágrafo único - Os estudantes, com atestados referentes ao art. 3º, deverão ser submetidos a 

programa de recuperação das atividades educacionais não cursadas, sob a responsabilidade do 

Coordenador da  respectiva Unidade Educacional. 

 

Art 4º - Para os casos de licença maternidade e  licença médica igual ou superior a vinte 

dias, os estudantes deverão ser submetidos a um programa específico de recuperação, 
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considerando que o seu estado de saúde e as possibilidades do curso de Medicina da ESCS, 

conforme definições estabelecidas entre Coordenação do Curso, Coordenador de série e o do 

estudante.  

 

Art 5º - Em todos os casos, o estudante será submetido a avaliação prevista na Unidade 

Educacional, em consonância com o Regimento Interno da ESCS. 

 

Art. 6º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor Geral da ESCS. 

 

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. 

  

Brasília, 13 de dezembro de 2006 

 

 

 

MOURAD IBRAHIM BELACIANO 

CEPE/ESCS/FEPECS 

PRESIDENTE 

 

 

 

(*revogada pela Resolução/CEPE nº 003/2019, cuja matéria foi  deliberada pelo 

Colegiado de Cursos de Graduação- CoCG por meio da Resolução n.º005/2019 - 

CoCG/ESCS.) 

 


