
RESOLUÇÃO ESAB Nº. 04/2016, de 11 de janeiro de 2016.  

 

Regulamenta os procedimentos para entrega de atestado 

médico ou odontológico e de atestado de acompanhamento 

de filho menor. 

 

A Diretora Acadêmica da ESAB, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pelo Regimento Interno da Instituição, e por delegação da Diretoria Geral, tendo 

por base o disposto no capítulo V do Regimento Institucional, e  

 

Considerando a necessidade de regulamentar a participação dos alunos na 

Segunda Oportunidade de provas presenciais e de defesa de TCC;  

 

Considerando que a ausência de alguns alunos é motivada por doenças;  

 

Considerando que a doença que constitui justificativa da ausência do aluno aos 

eventos presenciais é a que fere seu próprio organismo;  

 

Considerando o direito dos pais, previsto no Estatuto da Criança e Adolescentes, 

de acompanhar seus filhos menores em estado de internação hospitalar;  

 

Considerando a necessidade de fixar um prazo para que os alunos apresentem 

atestados médicos e odontológico e de acompanhamento ao deixarem de 

comparecer às atividades presenciais, tais como provas e defesa de TCC; e  

 

Considerando que o aluno tem prazo para conclusão do curso,  

 

Resolve: 

 

Regulamentar os procedimentos para entrega de atestado médico ou 

odontológico e de atestado de acompanhamento de filho menor. 

 



Art. 1º. Fica definido o prazo que o aluno regularmente matriculado na ESAB tem 

para entregar o atestado médico e ou odontológico e de acompanhamento de 

filho menor para justificar ausência às provas presenciais e defesa de TCC:  

 

I – Quando o período de afastamento for igual ou inferior a 5 dias, o atestado 

deverá ser encaminhado à Secretaria Acadêmica da ESAB, no dia seguinte ao 

fim da licença; 

II – Quando o período de afastamento for maior que 5 dias, o atestado deverá 

ser encaminhado à Secretaria Acadêmica da ESAB em até 2 dias após o início 

do período de licença médica; e  

III – Quando se tratar de acompanhamento de filho menor, o atestado deverá ser 

encaminhado à Secretaria Acadêmica no mesmo dia da ausência ou no primeiro 

dia útil subsequente.  

 

Parágrafo Único. Atestado médico por motivo de doença de qualquer familiar, 

exceto filhos/as, não justifica ausência às atividades presenciais.  

 

Art. 2º. O aluno que não entregar o atestado médico e odontológico e de 

acompanhamento no prazo estipulado no artigo primeiro desta resolução, perde 

o direito de nova oportunidade de forma gratuita.  

 

Art. 3º. Os atestados médico, odontológico e de acompanhamento deverão ser 

encaminhados mediante Correios, sendo válida para efeito de registro a data de 

postagem nos Correios.  

 

Parágrafo Único. A cópia do atestado encaminhado deverá ser autenticado, 

ficando o original de posse do aluno.  

 

Art. 4º. Alunos portadores de afecções congênitas ou adquiridas, traumatismos, 

ou outras condições mórbidas, determinando distúrbios agudos, caracterizados 

por incapacidade física relativa e desde que conservadas as condições 

intelectuais e emocionais necessárias para o prosseguimento das atividades 

escolares, têm direito a tratamento especial.  

 



§ 1º. Este tratamento especial é estendido à mulher em estado de gravidez, a 

partir do oitavo mês de gestação e durante 2 meses após o nascimento;  

§ 2º. O requerimento relativo ao regime especial, previsto nesta resolução, deve 

ser instruído com laudo, firmado por profissional legalmente habilitado e 

encaminhado à Secretaria Acadêmica da ESAB;  

§ 3º. É de competência da Direção Acadêmica a decisão sobre os pedidos de 

regime especial.  

 

Art. 5º. Os alunos que deixarem de comparecer às provas presenciais e à defesa 

de TCC por motivos de doenças e ou acompanhamento de internação hospitalar 

de filhos menores, podem requerer a segunda oportunidade de realizar as provas 

e de fazer a defesa de TCC, sem qualquer custo adicional. 

 

§ 1º.  A prova presencial e a defesa de TCC deverão ser agendadas pelo aluno 

conforme as datas previstas nos respectivos Calendários de Provas e Agenda 

de Defesa de TCC da ESAB;  

§ 2º. Os alunos que estiverem sob o regime especial, também deverão realizar 

as provas e fazer a defesa de TCC conforme os calendários específicos.  

 

Art. 6º. Revogam-se todas as disposições em contrário.  

 

Art. 7º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Vila Velha, 11 de janeiro de 2016.  

Ignêz Martins Pimenta 

Diretora Acadêmica da ESAB 


