
MINISTERIO DA EDUCA<;:AO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA<;:AO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO 

PORTARIA * N°. 778, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013. 

0 REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA<";AO, CIENCIA E 
TECNOLOGIA DE SAO PAULO, no uso de suas atribui<;oes legais e regulamentares, 

RESOLVE: 

Art. r. Aprovar o Regime de Exercicios Domiciliares- RED, que dispoe 
sobre atividades academicas executadas em domicilio por estudantes merecedores de 
tratamento excepcional, temporariamente impossibilitados de frequencia, mas em 
condi<;oes de aprendizagem, para a compensa<;ao das ausencias as aulas. Tais atividades 
serao desenvolvidas como acompanhamento do Instituto Federal de Educa<;ao, Ciencia 
e Tecnologia de Sao Paulo. 

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor nesta data e revoga a Instru<;ao 
Normativa n. 0 03/2010 da Pr6-Reitoria de Ensino. 

ARNALDO A GUSTO CIQUIELO BORGES 

* Portaria n°. 778 de 20 de fevereiro de 2013, republicada em 19 de mar<;o de 2013, por 
ter saido com incorre<;oes no texto original. 
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DO REGIME DE EXERCICIOS DOMICILIARES 

Art. 1°. 0 Regime de Exercicios Domiciliares - R.E.D e atividade academica executada em 
domicilio pelo aluno, com acompanhamento do Instituto Federal de Educa<;ao, Ciencia e Tecnologia 
de Sao Paulo - IFSP, para compensar as ausencias as aulas de alunos merecedores de tratamento 
excepcional, temporariamente impossibilitados de frequencia, mas em condi<;oes de aprendizagem. 

Art. 2°. Sao considerados merecedores de tratamento excepcional os alunos em condi<;ao temponiria 
de incapacidade fisica de frequencia as aulas, mas com a conserva<;ao das condi<;oes intelectuais e 
emocionais necessarias ao prosseguimento dos estudos em novos moldes, e que se enquadrem nos 
seguintes casos: 

I. Portadores de afec<;oes congenitas ou adquiridas, infec<;5es, traumatismos ou 
outras condi<;oes m6rbidas, desde que se constituam em ocorrencia isolada ou 
esporadica. 

II. Alunas gestantes, por urn periodo de 3 (tres) meses, a partir do 8° (oitavo) mes 
de gesta<;ao. 

Paragrafo unico. Em casos excepcionais, devidamente comprovados por atestado medico, o periodo 
de repouso antes e depois do parto podera ser dilatado. 

Art. 3°. Sao condi<;oes necessarias para que o aluno seJa submetido ao Regime de Exercicios 
Domiciliares: 

I. Periodo minimo de afastamento medico de 15 ( quinze) dias corridos. 

II. Laudo do medico responsavel do qual conste a assinatura e o numero de seu 
CRM, o periodo do afastamento, a especifica<;ao acerca da natureza do 
impedimenta, alem da informa<;ao especifica quanto as condi<;oes intelectuais 
e emocionais necessarias ao prosseguimento das atividades de estudo fora do 
recinto do IFSP. 

III. A existencia de compatibilidade entre a natureza das disciplinas envolvidas e 
a aplica<;ao do regime em questao, a criterio do Coordenador do Curso/ Area 
ou Gerencia Educacional, de modo que poderao ficar excluidas disciplinas de 
natureza eminentemente pratica como estagios, pratica laboratorial e oficina, 
ou ainda, disciplinas que impliquem exposi<;ao da aluna gestante a situa<;oes 
insalubres. 

IV. Dura<;ao que nao ultrapasse o maximo ainda admissivel, em cada caso, para a 
continuidade do processo de escolariza<;ao, a criterio do Coordenador de 
Curso/ Area ou Geren cia Educacional. 

Paragrafo unico. Periodos de afastamento que possam afetar a continuidade do processo 
pedag6gico do aprendizado serao objeto de analise do Coordenador do Curso/ Area e da anuencia da 
Gerencia Educacional, que poderao propor o trancamento da matricula do aluno. 

Art. 4°. A atribui<;ao dos exercicios domiciliares ou de atividades programadas de recupwra<;ao a 
serem desenvolvidas fora do recinto do IFSP e de responsabilidade dos docente encarregf dos das 
disciplinas em que o aluno estiver matriculado. _____) 
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Art. 5°. As ausencias as aulas do aluno, enquanto submetido ao tratamento excepcional aqui 
disposto, ficam compensadas pelas atividades realizadas em casa, nao devendo ser contabilizadas 
como faltas . 

Art. 6°. Alunos impedidos de frequentarem as aulas, mas nao submetidos ao R.E.D por nao 
atenderem as disposi<;5es estabelecidas na presente Portaria, terao suas ausencias computadas como 
faltas. 

Art. 7°. 0 R.E.D sera solicitado, mediante requerimento, pelo(a) aluno(a) ou seu representante na 
CRE dirigido a Coordena<;ao de Curso/ Area, devidamente justificado e instruido com o Atestado 
Medico em que conste: 

I. Periodo de afastamento do(a) aluno(a), por extenso e numericamente. 

II. Diagn6stico de enfermidade por extenso ou codificado, se o aluno assim o permitir. 

III. Assinatura do profissional emitente sobre o carimbo do respectivo conselho e numero 
correspondente. 

Paragrafo tinico: A informa<;ao especifica deve ser protocolizada, em ate 48 ( quarenta e oito) horas 
a partir do inicio do afastamento a constata<;ao do fato , ficando sem efeito a solicita<;ao com valor 
retroativo, por descaracterizar a finalidade do Regime. 

Art. 8°. 0 aluno que pretender retornar as atividades antes do periodo previsto no atestado medico 
que determinou a concessao do R.E.D devera apresentar solicita<;ao em formulario proprio junto a 
Coordena<;ao de Registros Escolares - CRE, para que os procedimentos administrativos necessarios 
a regulariza<;ao da sua situa<;ao sejam adotados. 

Art. 9°. A Coordena<;ao do Curso/Area emitira Parecer, com deferimento ou nao, e encaminhara a 
Gerencia Educacional para anuencia. (ANEXO I). 

Art. 10. A Gerencia Educacional encaminhara o documento a Coordenadoria de Apoio ao Ensino ou 
setor equivalente, para supervisao e acompanhamento, observando os seguintes procedimentos: 

I. Solicitar ao Coordenador de Curso que informe os docentes responsaveis pelas disciplinas 
indicadas sobre a concessao do R.E.D para que estes procedam o estabelecido no artigo 
seguinte. 

II. Encaminhar ao aluno atendido pelo R.E.D. as atividades propostas pelos docentes. 

III. Receber os trabalhos concluidos e encaminha-los ao Coordenador de Curso/Area que 
repassara aos docentes responsaveis pelas disciplinas. 

Art. 11. Para atender as especificidades do R.E.D os professores elaborarao urn Programa Especial 
de Estudos- P.E.E a ser cumprido pelo (a) aluno (a), compativel como estado deste. 

Art. 12. 0 P .E.E devera abranger os conteudos ministrados em sala de aula durante o R.E.D, e 
especificar: 

I. Os conteudos a serem estudados. 

II. A metodologia a ser utilizada. 
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III. Os trabalhos a serem cumpridos. 

IV. As indicay6es bibliognificas. 

V. Os criterios de exigencia desses trabalhos, inclusive prazos para a sua execu9ao. 

Art. 13. Em nenhuma hip6tese, o P .E.E. substituini as avaliay6es para verifica9ao do rendimento 
escolar. 

Art. 14. 0 P.E.E se reverteni em documento a ser entregue na Gerencia Educacional ou equivalente. 

Art. 15. Cabe a Coordenadoria de Apoio ao Ensino ou equivalente informar ao aluno ou a seu 
representante os procedimentos que devem ser realizados durante o periodo de afastamento. 

Art. 16. Cabera ao(a) aluno(a) executar o P.E.E., entregando os trabalhos nos prazos estabelecidos, a 
Coordenadoria de Apoio ao Ensino ou setor equivalente para repasse ao Coordenador de 
Curso/ Area. 

Art. 17. Cabera ao(a) aluno(a), ou seu representante legal, manter-se em contato com a 
Coordenadoria de Apoio ao Ensino ou setor equivalente para o cumprimento das tarefas 
estabelecidas no P .E.E. 

Art. 18. Uma vez autorizado o R.E.D, o docente nao podera dispensar o(a) aluno(a) das atividades 
programadas. 

Art. 19. Os docentes deverao, por meio das atividades propostas, acompanhar e orientar o (a) aluno 
(a) no decorrer do R.E.D. 

Art. 20. 0 docente devera registrar no Diario de Classe a frequencia do (a) aluno (a), fazendo 
constar uma anota9ao especifica, com a indica9ao "R.E.D", o que implicara o seu computo nos 
percentuais de frequencia anotados no hist6rico escolar do aluno. 

Art. 21. Encerrado o R.E.D, o (a) aluno (a) fica obrigado (a) a realizar as avalia96es para verificayao 
do rendimento escolar e, alem disso, cumprir as atividades relativas as disciplinas de que trata o 
artigo 3°, inciso III desta Portaria. 

§ 1 o. A realiza9ao das avalia96es e o cumprimento das atividades previstas no caput deste artigo nao 
poderao ultrapassar 30 (trinta) dias contados a partir do termino do periodo do R.E.D. 

§2°. As avalia96es para verifica9ao do rendimento escolar obedecerao as normas estabelecidas na 
Organizayao Didatica do IFSP. 

§3°. 0 aluno contemplado com o R.E.D sera submetido a processo de avalia9ao equivalente ao 
aplicado aos demais alunos do curso, no que diz respeito ao grau de dificuldade e ao conteudo 
abrangido. 

Art. 22. Findo o prazo do R.E.D, ainda dentro do periodo letivo, o (a) aluno (a) se reintegrara ao 
regime normal, submetendo-se a frequencia e avaliayoes regulares das disciplinas. 

Art. 23. Para o (a) aluno (a) amparado (a) pelo R.E.D. que nao tenha sido submetido as avalia96es 
necessarias ate o termino do perfodo letivo, serao atribuidos resultados provis6rios, frequencia e nota 
final iguais a zero, para efeito de consolida9ao da turma/disciplina na respectiva Coordenadoria de 

Registros Escolares. ~ J, 
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Art. 24. Os resultados provis6rios sedio posteriormente retificados de acordo corn ato especifico 
para este firn. 

Art. 25. A Pr6-Reitoria de Ensino podeni baixar orienta<;oes, avisos e instru<;oes normativas; urna 
vez respeitado o disposto nesta Portaria, no Decreta-Lei n° 1.044/69 de 21 /10/69 e Lei n° 6.202/75 
de 17/04/75 . 

Art. 26. As duvidas serao dirirnidas pelo Diretor-Geral do Campus, ouvindo a Pr6-Reitoria de 
Ensino para os casos nao previstos nesta Portaria. 

Art. 27. Esta portaria revoga a Instru<;ao Normativa n° 03/PRE, de 27/04/2010. 

Amald 1\.ugusto Ciquielo Borges 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA<;AO, CrENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO 
CAMPUS .............•........................................... 

COORDENADORIA DE REGISTROS ESCOLARES- CRE 

l . REQUERIMENTO REGIME DE EXERCICIOS DOMICILIARES- ANEXO I 

A 
Coordena<;ao do Curso/ Area ...... ....... ... ... ... ....... .. .... ... ......... ... ..... ..... .. .... ...... .... ... ...... ... ... .. ............... ... .... .. ....... . 

Eu .... .. .... .... ..... ..... .. .... ..... ... .... ...... ....... .. .. .... ... .. .......... ... .... ..... ..................... .... .. prontuario n° ... ... ... .... ..... ... ...... . . 
Endere<;o ...... ........... ........ ...... .... .. .... ... ... .... .. ....... .. .... ... .... .............. ... .. .. ... ... .. .. .. ..... ... ... ..... .......... .... ......... .......... . 
Telefone: .. ... ... .................. .. ............ ... ... ... ..... .. ... ..... .... e-mail. .... .... .... .. ...... .... .. ...... .... .... ....... ... .... ............. ... ...... . 
aluno(a) regularmente matriculado(a) no curso de .... .. .. ..... ..... .. .. ..... ... .. .... .... ... .............. .. ...... ........ .. ........ ...... . . 
solicito o REGIME DE EXERCICIOS DOMICILIARES - R.E.D. conforme determina a Lei 
n°6.202/75 , o Decreto-Lei n° 1.044/69 e Portaria n° 778, de 20/02/2013 republicada em .. .. . ./ ..... .. /2013 , 
pelo periodo de .... ... ..... .... ...... .... .. ... .. .. ..... ... ... ... ..... Em anexo, o A TEST ADO MEDICO. 
As disciplinas solicitadas em Regime de Exercicios Domiciliares- R.E.D sao: 

DISCIPLINAS PROFESSOR(A) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

' .. ... .. .. . ./ .... .. ....... ./ .... .. ............. . 

Assinatura do( a) aluno(a) 
RESERVADO A COORDENA<;AO DE CURSO/AREA RESERV ADO A GEREN CIA EDUCACIONAL 

DEFERJDO D INDEFERIDO D DEFERIDO INDEFERJDO 

Assinatura do Coordenador Assinatura da Gerencia Educacional 
Data: com carimbo Data: com carimbo 
RESERV ADO A COORDENADORIA DE APOIO AO ENSINO 

D Acompanhamento realizado D Acompanhamento nao realizado. Justifique o motivo resumidamente 
.......... ............ ...... .. ..... .. ...... ...... ........................... ..... .... .. ........ ............... .................................................. .. ............ .... ... .. ..... ... .. ..... ... 
···································· ········· ·· ·· ····· ··· ···· ············· ·· ································· ··· ··· ····· ·· ············ ················ ···· ·· ···· ········· ···· ··· ························ 
Data: ......... .. ./. .... .. ... ./ .. ..... ...... ... .. Assinatura do Servidor responsavel: .... .. ...... .......... .... .. .... ........ .... ..... ..... .... ...... .... .. 
RESERV ADO A COORDENADORIA DE REGISTROS ESCOLARES: 
Regime de Exercicios Domiciliares - R.E.D registrado no Sistema Academico em .. .. .. .. ... ./. ... .. ....... . .1. .... ... .. ...... con forme 
despacho da Coordenayao de Curso/ Area. 

Data: .... ..... ./ ... .. ..... . .1 .. .. .. ...... .. ...... .. Assinatura da Coordenayao de Registro Escolares - CRE 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA(:AO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO 
Campus ... ...... .. ............... .... .. ....... ... ... .... ... .. .. .. .. ...... .. ........ ... . 

COMPROV ANTE DE ENTREGA DA SOLICIT ACAO DE REGIME DE EXERCICIOS DOMICILIARES 
(Cabera ao (a) aluno (a), ou seu representante legal, manter-seem contato com a Coordenadoria de Apoio ao Ensino ou setor 
equivalente para o cumprimento das tarefas estabelecidas no P.E.E.) 

Data: .... ... I .... .. . ../. .... ...... .. . Servidor (a) da CRE responsavel pelo recebimento ..... ..... ...... .... ..... ... .. ..... ... .. ... ... . 
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