
 

REQUERIMENTO – REGIME DE EXERCÍCIOS DOMICILIARES 

À Coordenação do Curso ............................................................................................................................................. ........................... 

Eu .......................................................................................................................... ................., prontuário nº ........................................, 

domiciliado(a) à ...................................................................................................................................................................................., 

telefone ..............................................., e-mail ......................................................................................................................................, 

regularmente matriculado(a) no curso de ..............................................................................................................................................., 

solicito o REGIME DE EXERCÍCIOS DOMICILIARES – R.E.D., conforme determina a Lei nº 6.202/75, o Decreto-Lei nº 

1.044/69 e Portaria nº 778, de 20/02/2013. Em anexo, o ATESTADO MÉDICO. 

□ Histórico Escolar em anexo. 

 

Itaquaquecetuba, .......... de ....................................... de ..................  ................................................................................. 

Assinatura do(a) requerente ou representante legal 
 

 

RESERVADO À COORDENAÇÃO DE CURSO 

Data: ........./........../............ □ DEFERIDO □ INDEFERIDO 

Assinatura e carimbo 

Parecer: .................................................................................................................... ...................... 

........................................................................................................................................................ 

Coordenador(a): ....................................................................................... ...................................... 

Disciplinas Aprovadas para o Regime de Exercícios Domiciliares: 

Sigla da Disciplina 

1-............................................ 

2-............................................ 

3-............................................ 

4-............................................ 

5-............................................ 

6-............................................ 

7-............................................ 

8-............................................ 

9-............................................ 

Docente 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

Sigla da Disciplina 

10-.......................................... 

11-.......................................... 

12-.......................................... 

13-.......................................... 

14-.......................................... 

15-.......................................... 

16-.......................................... 

17-.......................................... 

18-.......................................... 

Docente 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

 

RESERVADO À DIRETORIA ADJUNTA EDUCACIONAL 

Data: ........./........../............ □ DEFERIDO □ INDEFERIDO 

Assinatura e carimbo 

Parecer: ........................................................................................................................... .............. 

....................................................................................................................................................... 

Diretor(a): .............................................................................................................. ....................... 
 

RESERVADO À COORDENADORIA DE APOIO AO ENSINO 

Data: ........./........../............ Acompanhamento: □ Realizado □ Não realizado     

Justificativa: .............................................................................................................. .................... 

....................................................................................................................................................... 

Assinatura e carimbo Servidor(a) responsável: ............................................................................................................... 
 

RESERVADO À COORDENADORIA DE REGISTROS ACADÊMICOS 

Regime de Exercícios Domiciliares – R.E.D. registrado no sistema SUAP em 

........./........../............, conforme despacho da Coordenação de Curso. 

  

Coordenador(a): ............................................................................................................. ............... Assinatura e carimbo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo: 

COMPROVANTE DE ENTREGA DE REQUERIMENTO DE REGIME DE EXERCÍCIOS DOMICILIARES 

REQUERENTE: DATA: 

SERVIDOR(A): PROTOCOLO: 

 



INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O REGIME DE EXERCÍCIOS DOMICILIARES – R.E.D.

 

O que é o Regime de Exercícios Domiciliares (R.E.D.)? 

O Regime de Exercícios Domiciliares é a atividade 

acadêmica executada em domicílio pelo(a) estudante. As 

ausências às aulas ficam compensadas pelas atividades 

realizadas em casa, não devendo ser contabilizadas como 

faltas. 

 

Quem tem direito ao R.E.D.? 

Estudantes da Educação Básica e do Ensino Superior com 

condições de aprendizagem, mas temporariamente 

impossibilitados de frequentar as aulas devido a: 

I. Afecções congênitas ou adquiridas, infecções, 

traumatismo ou outras condições mórbidas, desde de 

que se constituam em ocorrência isolada ou 

esporádica; 

II. Gestantes, por um período de 3 (três) meses, a partir do 

8º (oitavo) mês de gestação. 

 

Quais são as condições para solicitar o R.E.D.? 

I. Recomendação médica de ao menos 15 (quinze) dias 

corridos de afastamento; 

II. Apresentar laudo que contenha: a assinatura e o número 

de CRM do médico responsável, período de 

afastamento por extenso e numericamente, 

especificação sobre a natureza do impedimento, 

informação específica quanto às condições intelectuais 

e emocionais necessárias ao prosseguimento das 

atividades de estudo em domicílio; 

III. Compatibilidade entre as disciplinas requisitadas e o 

regime domiciliar; 

IV. Duração que não ultrapasse o máximo ainda 

admissível, em cada caso, para a continuidade do 

processo de escolarização, a critério da Coordenação de 

Curso ou Gerência Educacional. 

 

Como solicitar o R.E.D.? 

Entregar, à Coordenadoria de Registros Acadêmicos 

(secretaria): 

I. Requerimento de Regime de Exercícios Domiciliares 

preenchido e assinado; 

II. Cópia simples do(s) atestado(s) médico(s); 

III. Atestado(s) médico(s) original(is) para conferência – a 

documentação original será devolvida. 

 

Prazo para solicitar o R.E.D.? 

5 (cinco) dias úteis a partir do início do afastamento. 

 

Como cumprir as atividades do R.E.D.? 

Caberá ao(à) discente, ou seu representante legal, manter-se 

em contato com a Coordenadoria de Apoio ao Ensino (CAE) 

para o cumprimento das tarefas  estabelecidas no Programa 

Especial de Estudos (P.E.E.). 

 

É possível encerrar o R.E.D. antes do fim do período de 

afastamento indicado no atestado médico? 

Sim. Para isso, o(a) discente deve protocolar, junto à 

Coordenadoria de Registros Acadêmicos (secretaria), 

requerimento com a solicitação de encerramento. 

Mais informações 

Acessar “Organização Didática dos Cursos Superiores do 

IFSP 2016” ou “Organização Didática da Educação Básica do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo 2018” em https://itq.ifsp.edu.br/informacoes. 

 

 

Eu, ......................................................................................................................... ........................, declaro que li e compreendi as 

informações acima prestadas. 

 

Itaquaquecetuba, ........ de .......................................... de ............                       .................................................................................... 

Assinatura do(a) discente ou seu representante legal 

 

 

 

Caberá ao(à) discente, ou seu representante legal, manter-se em contato com a Coordenadoria de Apoio ao Ensino (CAE) para 

o cumprimento das tarefas estabelecidas no Programa Especial de Estudos (P.E.E.). 

 


