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PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE EXERCICIOS DOMICILIARES 
CURSOS DE GRADUAÇÃO EAD 

DEFINIÇÃO 

Exercícios domiciliares são exercícios atribuídos ao estudante, para serem feitos em 

situações em que é necessário o seu afastamento das atividades acadêmicas, de forma a 

evitar a perda de conteúdo durante suas ausências às aulas. 

COMO SOLICITAR 

ETAPA QUEM FAZ? O QUE FAZ? 

1 Aluno 

 Retira na página da DTED o formulário de requerimento solicitação de 
exercícios domiciliares; 

 Preenche o formulário e assina; 
 Anexa os seguintes documentos: 

a) Laudo médico para a gestante e o portador de afecções; 
b) Documento oficial de guarda para o adotante; 

 Realiza a solicitação pela central de atendimento da DTED 
(http://www.atendimento.dted.ufma.br/view.php). 

2 
Coordenação 

de Curso 

 Analisa a solicitação; 
 Emite o parecer e, em caso de aprovação, encaminha a notificação 

ao departamento ou coordenação do curso com vistas aos que 
ministrem disciplinas nos quais o estudante estiver inscrito; 

 Registra no Sistema Acadêmico a situação de regime domiciliar do 
estudante; 

 Notifica o aluno quanto à aprovação e registro da situação no sistema 
acadêmico; 

 Notifica a divisão pedagógica para ajuste das atividades no AVA. 

3 
Divisão 

pedagógica 

 Realiza o ajuste das atividades no ambiente virtual; 
 Notifica a coordenação do curso, o administrador AVA, a Pedagoga e 

o coordenador de tutoria, por email. 

OBSERVAÇÕES 

 Os componentes curriculares de natureza eminentemente prática, o estágio obrigatório 

e o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) não se enquadram no regime de exercícios 

domiciliares, sendo recomendado o cancelamento destes componentes; 
 Reserva-se aos estudantes que estiverem nas condições descritas no art. 154 da 

Resolução 1892 – CONSEPE de 28 de julho de 2019 seguir o direito de solicitar o 

regime de exercícios domiciliares; 
 a gestante e a adotante deverão apresentar o requerimento conforme orientação médica 

ou quando ocorrer o nascimento ou a adoção; 
 os portadores de afecções definidas em lei deverão apresentar o requerimento quando a 

afecção for identificada, antes do término do período de afastamento previsto no 

atestado médico; 


