
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

  PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
DIRETORIA DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO 

 

Regime de Exercícios Domiciliares 
(Resolução Cepe nº 06, de 21 de fevereiro de 2022) 

 

ORIENTAÇÃO ÀS COORDENAÇÕES DE CURSO E SECRETARIAS DE COLEGIADO: 

Ao receber a solicitação de Exercícios Domiciliares (ED), a secretaria do colegiado do 
curso autuará, no sistema de Protocolo Web (protocolo.ufes.br), Processo Digital em 
nome do estudante interessado contendo o formulário de solicitação preenchido pelo 
mesmo (conforme modelo divulgado pela Prograd) e os documentos comprobatórios 
da situação reportada. Todas as peças deverão ser autuadas como RESTRITAS, devido 
às informações pessoais contidas na solicitação.  

Os pedidos feitos com base em problemas de saúde (inciso IV do artigo 3º) deverão ser 
remetidos à Diretoria de Atenção à Saúde - DAS/Progep, para os estudantes dos cursos 
de Vitória, à Divisão de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Norte 
(DASAS/CEUNES), para os estudantes dos cursos de São Mateus e à Diretoria de 
Suporte à Gestão - Setorial Sul (DSG/Alegre), para os estudantes dos cursos 
dos campi de Alegre, para análise e convocação para perícia nas localidades 
respectivas, quando necessário. Os demais pedidos (motivados por gestação, ou 
adoção e problemas de saúde indicados no inciso III do artigo 3º) serão analisados 
diretamente pelo colegiado, com base na Resolução Cepe nº 06/2022.  

O quadro abaixo apresenta um resumo das hipóteses previstas no art. 3º da Resolução 
Cepe nº 06/2022, assim como a documentação necessária para comprovação do 
direito ao ED e os prazos estabelecidos para solicitação do regime e para o efetivo 
afastamento das atividades presenciais: 

Justificativa Prazo para solicitação 
Período máximo 
de afastamento Documentos necessários 

 

Gestação 

ou 

pós-parto 

A partir do 8º mês de 
gestação e até 120 dias 

após o nascimento, 
respeitando-se o prazo 
máximo de 120 dias de 

afastamento. 

120 dias 

 (podendo ser 
ampliado por 
necessidade 

médica) 

- Certidão de nascimento; 

- Atestado médico (no caso 
de solicitação de ampliação 
do prazo). 

Adoção 
Até 120 dias após a 

solicitação. 120 dias 

- Certidão de nascimento; 

- Termo de guarda 
provisória ou definitiva que 
comprove a adoção. 

Motivo de saúde 

(Art. 3º, III e IV) 

Até 5 dias úteis a contar 
do primeiro dia de 

afastamento. 

Até 45 dias (a 
depender do 

Atestado Médico). 
- Atestado Médico 
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Havendo deferimento do pedido, o colegiado do curso deverá abrir um Documento 
Avulso para cada um dos Departamentos em que o discente curse disciplinas, 
anexando o Formulário de deferimento (disponível em: 
https://prograd.ufes.br/domiciliar) e o comprovante de matrícula do estudante.  

Os docentes deverão manifestar ciência, encaminhar as atividades aos estudantes e 
devolver o protocolado ao Colegiado para arquivo. O colegiado deverá comunicar ao 
aluno sobre o deferimento e informar os números de protocolados gerados para cada 
departamento com a demanda analisada. Recomenda-se a anexação deste email de 
ciência ao processo. 

Havendo indeferimento do pedido, o colegiado do curso dará ciência a(o) estudante, 
por meio do Formulário de Indeferimento (disponível em: 
https://prograd.ufes.br/domiciliar) e arquivará o documento sem providências. 
Também é recomendável a anexação deste email de ciência ao processo. 

Em caso de dúvidas quanto à aplicação da Resolução CEPE n.º 06/2022, a Diretoria de 
Registro e Controle Acadêmico estará disponível para fornecer orientações por meio 
do sistema de atendimento: www.atendimento.ufes.br. 


