
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

PORTARIA Nº 2379/2022 - PROPG (11.01.06) 

 23006.007093/2022-62Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 11 de abril de 2022.

Garante, para discentes do Grupo Ampliado de Risco, a
possibilidade de regime de exercícios domiciliares no
segundo quadrimestre de 2022, em atendimento ao
disposto pelo parágrafo único do Artigo 7º da Resolução
ConsUNI nº 217 de 2022, e estabelece critérios para sua
solicitação.

O PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC),
nomeado pela Portaria UFABC nº 173, de 22 de março de 2018, publicada no Diário Oficial da União
(DOU), Seção 2, página 14, de 23 de março de 2018, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE: 

Art. 1º Garantir para discentes do Grupo Ampliado de Risco a possibilidade de exercícios domiciliares no
segundo quadrimestre de 2022, em atendimento ao disposto pelo parágrafo único do Artigo 7º da
Resolução ConsUNI nº 217 de 2022.

Art. 2º Estabelecer critérios para a solicitação de regime de exercícios domiciliares exclusivamente para
disciplinas ofertadas na modalidade presencial.

Parágrafo único. Será permitida a solicitação de regime de exercícios domiciliares aos discentes nas
seguintes condições:

I. Pessoas com 60 anos ou mais;

II. Pessoas de qualquer idade com comorbidade de base (doenças pré-existentes ou crônicas), tais como
cardiovasculopatias (incluindo hipertensão arterial sistêmica), diabetes, DPOC (incluindo enfisema e
asma), câncer, insuficiência renal crônica, obesidade (graus II ou III), nefropatias graves, doença renal
crônica em estágio avançado (graus 3, 4 e 5), doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme),
distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus), transtornos neurológicos e do desenvolvimento que
podem comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção cognitiva, lesão
medular, epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, acidente vascular encefálico - AVE ou doenças
neuromusculares), que apresentem: pneumopatias (incluindo bronquite obstrutiva crônica) e pacientes
com tuberculose;
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III. Pessoas com imunodepressão provocada pelo tratamento de condições autoimunes;

IV. Pessoas gestantes, lactantes e/ou que possuam filhos menores de 4 anos de idade;

V. Pessoas responsáveis por crianças em idade escolar que estejam com aulas em sistema remoto, em
virtude de cumprimento de protocolo sanitário escolar (em caso de suspensão de aulas presenciais por
suspeita ou confirmação de caso de Covid-19 no ambiente escolar ou por vias legais), enquanto vigorar a
suspensão das atividades presenciais escolares.

VI. Pessoas que possuam filhos com idade até 12 anos, os quais possuam comorbidade;

VII. Pessoas que não possam ser vacinadas em função de condições médicas devidamente comprovadas;

VIII. Pessoas que coabitam com pessoas dos grupos 1, 2, 3 e 4, as quais não possam ser vacinados contra
a COVID-19 por motivos médicos;

IX. Pessoas com deficiência acompanhadas pelo Núcleo de Acessibilidade, ou com filho(s) com
deficiência;

X. Pessoas responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de
diagnóstico de infecção por COVID-19, durante o período em que houver suspeita ou risco de
transmissão.

Art. 3º Serão analisados os pedidos apenas de discentes que tiverem suas solicitações de matrículas
deferidas nas turmas ofertadas presencialmente, de acordo com o Calendário de matrículas para o
segundo quadrimestre de 2022.

Art. 4º As solicitações de regime de exercícios domiciliares no segundo quadrimestre de 2022 deverão
ser realizadas até 2 (dois) dias úteis contados a partir do início da data do afastamento, por meio da
Central de Serviços da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, contendo:

I. Documento(s) que ateste(m), conforme a condição alegada e sua vigência:

a) Atestado médico, com especificação acerca da natureza do impedimento, devendo constar o período
de afastamento, especificando o início e o término provável, além do código da Classificação
Internacional de Doenças (CID), quando pertinente;

b) Certidão de nascimento ou RG dos filhos, quando pertinente.

II. As disciplinas em que o discente estiver matriculado e para as quais solicita regime de exercícios
domiciliares.

§1° A Pró-Reitoria de Pós-Graduação encaminhará a solicitação às Coordenações dos Programas de
Pós-Graduação, que deverão encaminhá-las aos docentes responsáveis pelas disciplinas.

§2° Estudantes com deficiência cadastrados e acompanhados pelo Núcleo de Acessibilidade ficam
dispensados de apresentação dos documentos de atestação da condição alegada.

Art. 5º O acompanhamento do discente fica a cargo do(s) docente(s) responsável(is) pela(s) disciplina(s)
na(s) qual(is) o discente está matriculado, com possível apoio de monitores pedagógicos ou inclusivos,
quando couber.
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Parágrafo único. O docente deverá fazer uma adaptação do seu plano de ensino, inclusive das atividades
avaliativas.

Art. 6º Para as disciplinas que tenham previstas atividades de laboratório, visita técnica, atividade de
campo ou demais atividades práticas no período de afastamento do aluno, caberá ao docente da
disciplina, em conjunto com o coordenador do PPG, avaliar a possibilidade de aprovar o pedido, mesmo
que a documentação comprove a condição de Grupo Ampliado de Risco.

Parágrafo único. Nos casos em que não for possível o regime de exercícios domiciliares, será permitido o
cancelamento extraordinário de matrícula na disciplina em curso.

Art. 7º Casos omissos serão avaliados pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da UFABC.

(Assinado digitalmente em 11/04/2022 14:22)
CHARLES MORPHY DIAS DOS SANTOS

PRO-REITOR(A) - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE (Titular)

PROPG (11.01.06)

Matrícula: 1676326
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