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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Escola Superior de Ciências da Saúde

Resolução SEI-GDF n.º 005/2019 - CoCG/ESCS/2019 Brasília-DF, 01 de novembro de 2019

 
RESOLUÇÃO DO COLEGIADO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO  – CoCG/ESCS nº. 005/2019.

                                                                                                                                                                                             
                                           

Regulamenta os afastamentos das a�vidades educacionais previstos em lei, os afastamentos por mo�vo
de saúde e a reposição das a�vidades educacionais dos estudantes nos Cursos de Graduação da ESCS.

 

 

O COLEGIADO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ESCS no uso
de suas competências conferidas pelo Regimento da ESCS aprovado pela Portaria – SEE – DF no 417, de
20/12/2018, DODF de 24/12/2018, em reunião ordinária realizada no dia 09 de outubro de 2019,
conforme registros em ata.

 

Considerando o Ar�go 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 nos ar�gos 98 e
99 do Regimento da ESCS, aprovado pela Portaria nº 417/2018- SEE-DF.

 

Considerando a Portaria 11.788, de 25/09/2008, DOU de 26/09/2008, que dispões sobre estágio de
estudantes.

 

Considerando a Lei Federal nº 10.861/2004 que ins�tui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior-SIANES e dá outras providências, e o Decreto-Lei nº 715/69 que altera disposi�vo da Lei nº
4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar).

 

Considerando a Lei nº 13.796/2019, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

 

Considerando a Lei Federal nº 6.202/75 que atribui à estudante em estado de gestação o regime de
exercícios domiciliares ins�tuído pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969, e a Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da

 

educação nacional, para assegurar os direitos educacionais às mulheres gestantes, em estado de
puerpério e lactantes.

 

 

Considerando o inciso VII do ar�go 17 do regimento da ESCS, aprovado pela Portaria nº 417/2018-SEE-DF.
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Considerando a necessidade de regulamentar os afastamentos das a�vidades educacionais previstos em
Lei, os afastamentos por mo�vo de saúde e a reposição das a�vidades educacionais dos estudantes nos
cursos de graduação da ESCS, RESOLVE:

 

Art. 1º É obrigatória a presença mínima de 75% das a�vidades programadas de cada unidade educacional
para aprovação/promoção do estudante.

 

Parágrafo único. O Estágio Curricular Obrigatório – ECO, dos cursos de graduação da ESCS exige
frequência integral conforme previsto no Ar�go 105 do Regimento da ESCS.

 

 

Art. 2º 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 a�vidades civis, por força do exercício ou manobras, ou reservista que seja chamado para fins de
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 par�cipado de reuniões da CONAES em horário coincidente com as a�vidades acadêmicas.

 

III - O estudante que es�ver designado por ordem de serviço como representante nas comissões e
colegiados da ESCS.

 

Parágrafo único. O abono de falta se dará mediante apresentação de comprovante de comparecimento
emi�do pelo órgão responsável pela convocação.

 

Art. 3º É assegurado ao estudante o direito de, mediante prévio e mo�vado requerimento, ausentar-se
de avaliações e demais a�vidades acadêmicas para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião,
seja vedado o exercício de tais a�vidades devendo ser oferecido direito de realização de tal a�vidade em
horário e local acordado previamente pelo estudante e o coordenador de série, para tratar sobre escusa
de consciência em caso de a�vidades escolares em dia de guarda religiosa.

 

Art. 4º A ausência às a�vidades le�vas poderá ser subs�tuída por programa de exercícios domiciliares,
elaborado pela coordenação da série, no caso de estudante gestante a par�r do oitavo mês de gestação,
durante três meses mediante relatório médico.

 

Parágrafo único. As a�vidades prá�cas, realizadas em laboratórios, cenários de prá�ca, estágios
curriculares não são contemplados por exercícios domiciliares.

 

Art. 5º O estudante com necessidade de afastamento das a�vidades le�vas por mo�vo de saúde por
período igual ou superior a 7 (sete) dias deverá dar entrada a requerimento geral de afastamento em até
5 (dias) dias úteis a contar do primeiro dia do atestado médico na Secretaria de Cursos da ESCS, anexando
atestado médico acompanhado de relatório circunstanciado, contendo iden�ficação (local, unidade,
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número, data e hora) da guia de atendimento e / ou prontuário, caracterizando o mo�vo do afastamento
bem como sua  urgência e gravidade.

 

§ 1º No caso de impossibilidade de comunicação por escrito em tempo hábil, o estudante , ou seu
representante, deverá fazer a no�ficação à secretaria de curso por e-mail encaminhando requerimento,
atestado e relatório médico e, assim que possível, apresentar os originais na Secretaria de Curso.

 

§ 2º O requerimento será subme�do à análise e deliberação por comissão designada pelo coordenador
do curso de graduação da ESCS no qual o estudante es�ver matriculado. Havendo deferimento verificar-
se-á a possibilidade de cumprimento do programa específico de reposição das a�vidades.

 

§ 3º O estudante que �ver o requerimento deferido pela comissão designada  pelo  coordenador do
curso de graduação da ESCS deverá submeter-se à reposição das a�vidades mediante programa
específico elaborado pela coordenação da série e coordenação da unidade educacional, que deverá ser
iniciado até 15 (quinze) dias do retorno do estudante às a�vidades.

 

§ 4º O programa de reposição não poderá ultrapassar a data do início do próximo período le�vo da série
seguinte a que o estudante es�ver cursando no início do afastamento.

 

§ 5º No programa de reposição das a�vidades propostas ao estudante , deverá ser obedecida a carga
horária máxima semanal de cada curso, além de contemplar as especificidades/conteúdo da mesma
natureza daquelas perdidas pelo afastamento.

 

§ 6º No caso da comissão designada pelo coordenador do curso de graduação da ESCS deliberar pela
impossibilidade de cumprimento do programa de reposição, poderá ser concedido, excepcionalmente, o
Trancamento Geral de Matrícula - TGM excepcional ressalvado os dispostos nos ar�gos 88 e 90 do
Regimento da ESCS, aprovado pela Portaria nº 417/2018 – SEE-DF.

 

 

§ 7º Uma vez cumprido o programa específico de reposição das a�vidades o estudante será subme�do à
avaliação prevista na Unidade Educacional, em consonância com o Regimento da ESCS.

 

§ 8º Serão indeferidos os requerimentos de afastamento das a�vidades educacionais por mo�vo de
saúde com duração menor que 7 (sete) dias, ou atestados desacompanhados de relatórios médicos.

 

Art. 6º A reposição de faltas jus�ficadas poderá ocorrer ainda nas seguintes situações:

 

I - Falecimento de pais, cônjuges, filhos, irmãos e avós – 7 (sete) dias.

 

II - Licença paternidade – 7 (sete) dias.

 

III - Licença gala – 7 (sete) dias.
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IV - Comparecimento obrigatório perante o poder judiciário e convocação eleitoral.

 

Paragráfo único. Nestes casos, o estudante deverá apresentar obrigatoriamente, cópia da cer�dão em
questão.

 

Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Currículo do Curso de Graduação da ESCS na
qual o estudante es�ver matriculado.

 

Art.8º Ficam revogadas as Resoluções CEPE nº 02/2004, 23/2006, 41/2009 e demais disposições em
contrário.

 

Art. 9º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação.

 

Brasília, 09 de outubro de 2019

 

Ubirajara José Picanço de Miranda Junior

Presidente do CoCG/ESCS

 

 

Documento assinado eletronicamente por UBIRAJARA JOSÉ PICANÇO DE MIRANDA JUNIOR -
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