
REQUERIMENTO DE REGIME DE EXERCÍCIO DOMICILIAR
(Deve ser protocolado no prazo máximo de 72 horas a partir do início da data do afastamento)

Reservado ao Discente
O(a) discente________________________________________________________________________________________,

RG nº ___________________________, CPF nº __________________________, aluno(a) do curso

de________________________________________________, matrícula nº_____________________, vem requerer Regime

de Exercícios Domiciliares conforme Organização Didática do IFMT, de acordo com Decreto-Lei nº. 1.044, de 21/10/1969 e a

Lei nº. 6.202 de 17/04/1975, pelo motivo abaixo:

(___) Discente acometido por doenças infectocontagiosas ou outros estados que impossibilitem sua frequência às
atividades de ensino, por um período superior a 10 (dez) dias, desde que se verifique as condições intelectuais e emocionais
necessárias para prosseguimento da atividade acadêmica;

(___) Discente em estado de gravidez, a partir do oitavo mês de gestação e durante 3 (três) meses, comprovado por
atestado médico; podendo ser aumentado o período de repouso, antes e depois do parto, em casos excepcionais devidamente
comprovados mediante atestado médico.
Anexar Laudo Médico, devendo constar:

(___) Assinatura e número do CRM do médico;
(___) Período do afastamento;
(___) Natureza do impedimento com indicação do Código Internacional de Doença – CID;
(___) Informação específica quanto às condições intelectuais e emocionais necessárias para prosseguimento das atividades

de estudo fora do recinto do IFMT.
Cabe ao discente ou seu representante:

I- contatar o coordenador do curso/área para tomar ciência do plano de estudos, após 72 (setenta e duas) horas de ingresso
do requerimento; e

II- entregar ao docente as atividades previstas, no prazo fixado.

Informar Endereço Atualizado:____________________________________________________________, nº______,

Bairro: ____________________________. Cidade: ________________________________________. UF:_________.

Telefone: (____)_________________. Telefone: (____)__________________. Telefone: (____)__________________.

Diamantino, _____/_____/__________.

_________________________________________________
Assinatura do Requerente/Responsável

Reservado à Direção-Geral
(___) Deferido conforme documento comprobatório, em anexo.
(___) Indeferido

Diamantino, _____/_____/__________. _____________________________________
Direção-Geral

IMPORTANTE:
Atendidos os requisitos legais, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, deve ser encaminhado aviso para que os
docentes responsáveis pelos componentes curriculares tomem ciência e cumpram o Regime de Exercício Domiciliar; devendo
os docentes, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após ciência, elaborar Plano de Estudos a ser cumprido pelo
discente.
Reservado ao Departamento de Ensino Reservado à Coordenação do Curso

______________________________________ ______________________________________
Data e Assinatura Data e Assinatura

Reservado à Secretaria-Geral de Documentação Escolar
(___) Processo registrado no Sistema Acadêmico em _____/_____/__________.
(___) Arquivar o requerimento na pasta do aluno.

_____________________________________
Secretaria-Geral de Documentação Escolar

Departamento de
Ensino

Regime de Exercícios
Domiciliares


