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RESOLUÇÃO Nº 41/2009 DO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO/ESCS 

REGULAMENTA OS AFASTAMENTOS DAS 

ATIVIDADES EDUCACIONAIS PREVISTOS EM 

LEI, OS AFASTAMENTOS POR MOTIVO DE 

SAÚDE E A REPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES 

EDUCACIONAIS.  

 

O PRESIDENTE DO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO – CEPE DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - 

ESCS, “ad referendum”, no uso de suas competências conferidas pelo 

Regimento da ESCS aprovado pela Portaria nº 92/2005 - SEEDF, 

 

RESOLVE: 

Art. 1º - É obrigatória a presença mínima de 75% das atividades 

programadas de cada unidade educacional para aprovação conforme 

previsto no artigo 47, § 3º da Lei nº 9.394 de 20/12/96, que estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na Resolução nº 4 de 16/09/86 

do Conselho Federal de Educação e no Art. 136 do Regimento da ESCS, 

aprovado pela Portaria nº 92/2005 – SEE-DF.  

 

Parágrafo primeiro - O estágio curricular obrigatório de treinamento em 

serviço, em regime de internato exige freqüência integral. 

     

 

Art. 2º - Conforme a Lei Federal nº 10.861/2004 e o Decreto-Lei nº 

715/69 é previsto o abono de faltas apenas nas seguintes situações: 

 

I - O estudante convocado, matriculado em Órgão de Formação de 

Reserva que esteja obrigado a faltar a suas atividades civis, por força do 

exercício ou manobras, ou reservista que seja chamado para fins de 
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exercício de apresentação das reservas ou cerimônia cívica do Dia do 

Reservista; 

II - O estudante com representação na CONAES (Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior) que tenha participado de reuniões da 

CONAES em horário coincidente com as atividades acadêmicas. 

 

Parágrafo primeiro – O abono de falta se dará mediante apresentação 

de comprovante de comparecimento emitido pelo órgão responsável pela 

convocação. 

 

 Art. 3º -Conforme a Lei Federal nº 6.202/75, a ausência as atividades 

letivas poderá ser substituída por exercício domiciliares no caso da aluna 

gestante a partir do oitavo mês de gestação, durante três meses mediante 

relatório médico. 

 

Art. 4º - O estudante com necessidade de afastamento das atividades 

letivas por motivo de saúde por período igual ou superior a 4 (quatro) dias 

deverá dar entrada com requerimento em até 3 (três) dias úteis na 

Secretaria de Cursos da ESCS anexando atestado médico acompanhado de 

relatório circunstanciado contendo identificação (local, unidade, número, 

data e hora) da guia de atendimento e / ou prontuário, caracterizando o 

motivo do afastamento bem como sua urgência e gravidade.  

 

Parágrafo primeiro – O requerimento será submetido à análise e 

deliberação por comissão designada pelo Diretor Geral da ESCS.  

 

Parágrafo segundo – O estudante que tiver o requerimento deferido, 

deverá submeter-se a reposição das atividades mediante programa 

específico de recuperação elaborado pela coordenação da série e 
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coordenação da unidade educacional. A reposição deverá se dar dentro do 

período letivo da série em que o estudante estiver cursando. 

 

Parágrafo terceiro – No caso de impossibilidade de cumprimento do 

programa específico de recuperação ou dos exercícios domiciliares poderá 

ser concedido, excepcionalmente, o trancamento geral de matrícula 

ressalvado o disposto no Art. 115 do Regimento da ESCS. 

 

Parágrafo quarto – Uma vez cumprido o programa específico de 

recuperação o estudante será submetido à avaliação prevista na Unidade 

Educacional, em consonância com o Regimento da ESCS. 

 

Parágrafo quinto - Serão indeferidos os requerimentos de afastamento 

das atividades educacionais por motivo de saúde com duração menor que 

4 (quatro) dias.  

 

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

 

Art. 7º - Ficam revogadas as Resoluções CEPE nº 02/2004 e 23/2006 e 

demais disposições em contrário. 

  
Brasília, 27 de fevereiro de 2009 

 
 

 
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.) 

 


