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REQUERIMENTO PARA REGIME DE EXERCÍCIOS DOMICILIARES 
 

À Secretaria de Graduação - UNIFESP – Instituto das Cidades 

 

Eu, ___________________________________________________________________________, aluno(a) 

ingressante no ano _________, regularmente matriculado no _____ termo do curso de 

___________________________________, desta Universidade, no período _____________, sob o número de 

matrícula ____________________, venho através deste requerer a compensação de minhas faltas, no período 

do atestado anexo, por meio de exercícios domiciliares, nos termos dos artigos 81 a 84 do Regimento Interno 

da Pró-Reitoria de Graduação de 2014, e de acordo com o Decreto-lei nº 1.044 de 21/10/1969 e a lei nº 

6.202 de 17/04/1975.  

Declaro que, atualmente, estou matriculado nas unidades curriculares listadas abaixo: 

1) UC:_____________________________________ Docente(s):_____________________________________ 

2) UC:_____________________________________ Docente(s):_____________________________________ 

3) UC:_____________________________________ Docente(s):_____________________________________ 

4) UC:_____________________________________ Docente(s):_____________________________________ 

5) UC:_____________________________________ Docente(s):_____________________________________ 

6) UC:_____________________________________ Docente(s):_____________________________________ 

 

Informo, ainda, que estou ciente e de acordo com as orientações que seguem: 

1- O regime de exercícios domiciliares é previsto em legislação vigente e somente será concedido quando o 

período do afastamento declarado em atestado médico for superior a 15 (quinze) dias letivos. 

2- É obrigatória a apresentação do atestado e/ou relatório médico (original e 1 cópia) constando as seguintes 

informações: data de início e término do afastamento e o código da CID. 

3- Caso o afastamento médico seja prolongado, será necessário formalizar um novo requerimento para o 

regime de exercícios domiciliares dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de término do 

afastamento anterior. 

4- O regime de exercícios domiciliares será indeferido quando as faltas do requerente já tiverem ultrapassado 

os 25% de ausências permitidas por lei. 

5- Nos casos em que o afastamento implique em comprometimento na formação profissional do estudante, 

será facultado ao requerente o trancamento especial de matrícula, sem perder o direito ao trancamento 

regular de matrícula.  

Nestes termos, peço deferimento. 

 

São Paulo, ______ de __________________ de __________. 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do discente ou representante 

 

Telefone(s):______________________________  e-mail:_________________________________ 


