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Secretaria da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento 

Econômico e Turismo 

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA  

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 
 

REGULAMENTO DE PRAZOS  - aprovado na reunião da Congregação em 23/03/06 
 
 
DA MATRÍCULA 
 
Artigo 1º  - A efetivação da matrícula dar-se-á após o deferimento do requerimento de matrícula pelo Diretor 
Geral. As matrículas realizar-se-ão na Secretaria da Graduação, no período estabelecido no calendário escolar, 
obedecendo à legislação em vigor. O não cumprimento dos prazos fixados no calendário escolar implicará perda 
de vaga. 
 
Artigo 2º  - A matrícula deverá ser renovada a cada ano letivo, no período estabelecido no calendário escolar, 
obedecendo à legislação em vigor. A não renovação da matrícula implicará abandono do curso, com o 
conseqüente desligamento do estudante. 
 
DO TRATAMENTO EXCEPCIONAL 
 
Artigo 3º  - São merecedores de tratamento excepcional, de acordo com o Decreto-Lei n° 10.044, de 21.10.1969,  
os estudantes portadores de afecções congênitas ou adquiridas, doenças infecciosas, traumatismos ou outras 
condições mórbidas, determinando distúrbios agudos ou agudizados, caracterizados por incapacidade física 
relativa, incompatível com a frequência aos trabalhos escolares, cuja duração não ultrapasse o máximo ainda 
admissível, em cada caso, para continuidade do processo pedagógico de aprendizado. 
  
Artigo 4º  - Os estudantes beneficiados com o regime de exceção previsto no artigo anterior, como compensação 
da sua ausência , deverão realizar exercícios domiciliares com acompanhamento da escola, sempre que 
compatíveis com seu estado de saúde e as possibilidades do estabelecimento. Quanto às atividades práticas, a 
reposição das mesmas ocorrerá após o afastamento.  
 
Artigo 5º  - Dependerá o regime de exceção previsto no artigo 3º, de atestado médico no qual conste o código da 
doença, que impossibilita o estudante de freqüentar as aulas, o número do CRM e a assinatura do médico, a data 
de emissão do atestado, bem como o período de afastamento. 
 
§ 1º  - O  requerimento deve ser protocolado na Secretaria de Graduação, no máximo 3 (três) dias úteis, 
contados a partir da data de emissão do atestado médico.  
 
§ 2º - Na impossibilidade de entregar a documentação, a mesma poderá ser encaminhada via fax ou correio 
valendo, para tanto, a data da postagem. 
 
§ 3º - Compete à Secretaria da Graduação receber o requerimento de tratamento excepcional e encaminhá-lo à 
Diretoria de Graduação para análise. Para maiores esclarecimentos pode ser solicitado pela Diretoria de 
Graduação relatório médico, a ser realizado por profissional nomeado pela mesma. Deferido o requerimento, a 
Secretaria de Graduação encaminhará justificativa de ausência para o Coordenador da Série em que o estudante 
estiver matriculado. Indeferido o requerimento, a Secretaria da Graduação notificará o estudante. 
 
Artigo 6º - A partir do oitavo mês de gestação e durante 120 dias, a estudante em estado de gravidez ficará 
assistida pelo regime de exercícios domiciliares instituído pelo artigo 4º deste Regulamento. 
 
Artigo 7º  - Em casos excepcionais, devidamente comprovados mediante atestado médico, poderá ser aumentado 
o período de licença, antes ou depois do parto. 
 
Parágrafo Único – O início e o fim do período em que é permitido o afastamento serão determinados por 
atestado médico, na forma do artigo 5º deste Regulamento. 
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DO TRATAMENTO ESPECIAL 
 
Artigo 8º  - São merecedores de tratamento especial os estudantes que se encontram nas hipóteses seguintes, 
ficando obrigado a apresentação de cópia do documento respectivo até o primeiro dia útil subsequente ao seu 
retorno: 
I) Morte de filho, filha, cônjuge, companheiro, companheira, pai, mãe, irmão, irmã, padrasto e madrasta - 

5 (cinco) dias consecutivos; 
II) Morte de tio, tia, cunhado, cunhada, genro, nora, sobrinho e sobrinha - 1 (um) dia;  
III) Morte de sogro, sogra, avô e avó (laços sangüíneos) e dependentes devidamente comprovados - 2 (dois) 

dias consecutivos; 
IV) Casamento - 5 (cinco) dias consecutivos; 
V) Nascimento de filho - o pai terá 5 (cinco) dias consecutivos, contados da data do nascimento. 
 
DO ACOMPANHAMENTO DE MENOR E IDOSO 
 
Artigo 9º  - O estudante, na condição de acompanhante de filhos menores de 18 anos, nos termos da Lei 8.069/90 
- Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), poderá se ausentar das atividades acadêmicas, nos casos de 
doenças, devidamente comprovada a necessidade, através de atestado médico, sem prejuízo do previsto no 
artigo 4º deste Regulamento. 
 
Artigo 10  - O estudante, na condição de acompanhante de idoso ascendente, maior de 65 anos, nos termos da 
Lei 10.741/03 - Estatuto do Idoso, poderá se ausentar das atividades acadêmicas, nos casos de doenças, 
devidamente comprovada a necessidade, através de atestado médico, sem prejuízo do previsto no artigo 4º deste 
Regulamento. 
 
DA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS  
 
Artigo 11  - Os estudantes eleitos na forma regulamentar para atuarem como representantes discentes nos órgãos 
colegiados da Faculdade de Medicina de Marília, quando forem convocados oficialmente para participar de 
reuniões do respectivo órgão, terão a ausência abonada em qualquer outra atividade curricular, que se realize no 
mesmo horário, desde que comprovada a efetiva presença do mesmo, mediante atestado de comparecimento, 
observado o artigo 17. 
 
Parágrafo único  - O estudante deverá protocolar na Secretaria da Graduação requerimento dirigido ao 
Coordenador da Série no prazo de 3 (três) dias úteis após a realização da reunião. O requerimento deve ser 
instruído com o atestado de comparecimento. 
 
DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS OFICIAIS 
 
Artigo 12  - Os estudantes eleitos na forma regulamentar para atuarem como representantes discentes da 
Faculdade de Medicina de Marília em eventos oficiais promovidos por outras instituições, quando forem 
convocados oficialmente para participar de reuniões do respectivo órgão, terão a ausência abonada em qualquer 
outra atividade curricular, que se realize no mesmo horário, desde que comprovada a efetiva presença do 
mesmo, mediante atestado de comparecimento, observado o artigo 17. 
 
Parágrafo único  - O estudante deverá protocolar na Secretaria da Graduação requerimento dirigido ao 
Coordenador da Série no prazo de 7 (sete) dias úteis antes da realização do evento. O requerimento deve ser 
instruído com documento que comprove a oficialidade do evento ou convocação do órgão interessado, 
informando o período de afastamento. Cabe ao estudante, no prazo de 3 (três) dias úteis após o encerramento do 
evento, apresentar na Secretaria de Graduação documento comprobatório de sua efetiva participação, para que a 
ausência seja abonada. 
 
DA PARTICIPAÇÃO EM OUTROS EVENTOS 
 
Artigo 13  - É assegurado aos estudantes regularmente matriculados o direito de participação  em eventos 
culturais, artísticos, científicos, desportivos e militares, desde que aprovados pelo Coordenador da Série  
mediante apresentação de documentos comprobatórios. 
 
§ 1º - A participação dos estudantes em eventos é assegurada desde que seja considerada oportuna e que haja 
relação entre a temática e o curso do requerente. 

 
§ 2º - A participação em eventos desportivos somente pode ser caracterizada através da natureza oficial dos 
mesmos, nos âmbitos municipal, estadual, nacional e internacional, desde que os requerentes sejam atletas 
inscritos na competição e estejam representando a Instituição, ou o Município, ou o Estado ou a Nação. 
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§ 3º  - O estudante deverá protocolar na Secretaria da Graduação requerimento dirigido ao Coordenador da Série 
no prazo de 7 (sete) dias úteis antes da realização do evento. O requerimento deve ser instruído com documento 
que comprove a realização do evento, informando o período de afastamento. Cabe ao estudante, no prazo de 3 
(três) dias útieis apóso encerramento do evento, apresentar  na Secretaria de Graduação documento 
comprobatório de sua efetiva participação, para que a ausência seja justificada. 
 
DAS AUSÊNCIAS ABONADAS 
 
Artigo 14  - Serão consideradas ausências abonadas as hipóteses previstas nos artigos 3º, 6º, 8º , 9º, 10, 11 e 12  
deste Regulamento. 
 
Parágrafo Único - Na concessão dos afastamentos a que se referem este artigo, as faltas efetivadas durante o 
período de afastamento do estudante não serão contabilizadas para a verificação da freqüência mínima 
obrigatória estabelecida no Regimento. 
 
DAS AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS 
 
Artigo 15  - Serão consideradas ausências justificadas as hipóteses previstas no artigo 13 deste Regulamento. 
 
Parágrafo Único - Na concessão dos afastamentos a que se referem este artigo, as faltas efetivadas durante o 
período de afastamento do estudante serão contabilizadas para a verificação da freqüência mínima obrigatória 
estabelecida no Regimento. 
 
DA DISPENSA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Artigo 16  - É facultativa a prática da Educação Física: 
a) Aos estudantes que comprovem exercer atividade profissional, em jornada igual ou superior a 6 (seis) horas; 
b) Aos estudantes com mais de 30 (trinta) anos de idade; 
c) Aos estudantes que estiverem prestando serviço militar inicial ou que, em outra situação, comprovem estar 

obrigados à prática de Educação Física na Organização Militar em que servem; 
d) Aos estudantes amparados pelos artigos 3º e 6º deste Regulamento; 
e) Às estudantes que tenham prole. 
 
DA SEGUNDA AVALIAÇÃO 
 
Artigo 17 - O estudante que se encontrar em uma das condições previstas nos artigos 3º,  6º ,  8º, 9º, 10, 11 e 12  
deste Regulamento e não tiverem condições de realizar a avaliação de caráter formativo ou somativo em data 
prevista, poderá solicitar a realização desta em nova data, nos termos do artigo 117 do Regimento da Famema, 
através de requerimento dirigido ao Coordenador da Série protocolado na Secretaria de Graduação, no prazo de 
três dias úteis subseqüentes à realização da avaliação.  
 
DOS PRAZOS E FLUXO DE ENTREGA DAS AVALIAÇÕES 
 
Artigo 18 - A devolutiva do Exercício de Avaliação Cognitiva (EAC) com a classe, deverá ser realizada até 21 
dias úteis após aplicação do EAC, quando o estudante receberá sua prescrição individual. 
 
Parágrafo Único – A devolutiva do EAC não se aplica às recuperações. 
 
Artigo 19- Os estudantes que não concordarem com a correção do EAC podem requerer revisão domesmo:  
   
§1º  - Ao final das devolutivas para EAC1, EAC2, EAC3 e EAC4; 

 
§2º  - Na Secretaria da Graduação 1 dia útil após a divulgação das prescrições no Sistema de Gestão Acadêmica 
(SIGA) para REAC 1 e 2/ REAC 3 e 4 e REAC Final.  
 
§3º - As revisões dos EACs e REACs poderão ser solicitadas apenas pelos estudantes que estiverem presentes na 
devolutiva dos mesmos realizada com a classe. 
 
Artigo 20- Das avaliações do internato: 
 
§1º - As avaliações do desempenho do estudante (Formato 6 e portfólio), dos preceptores (Formato 4) e dos 
estágios (Formato 5) deverão ser entregues impreterivelmente até às 12h da última 6ª feira do estágio na 
Unidade de Educação. 
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§2º  - As avaliações do estágio (Formato 5) e do estudante no estágio (Formato 1) deverão ser preenchidas pelos 
preceptores e coordenador do estágio e entregues impreterivelmente na Unidade de Educação até uma semana 
após o final do estágio. 
 
§3º  - A não entrega dos Formatos 4, 5 e 6 pelos estudantes e dos Formatos 1 e 5 pelos preceptores e 
coordenadores de estágio nos prazos definidos neste Regulamento, implicará nas penas previstas no Regimento 
da Famema.  
 
Artigo 21 - Dos Exercícios de Investigação Científica: 
§1º  - O relato de caso realizado pelos estudantes da quarta série do Curso de Medicina  deve ser entregue na 
Unidade de Educação impreterivelmente na última quarta-feira do mês de Setembro. 
 
§2º  - O  Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) realizado pelos estudantes do Curso de Enfermagem deve  ser 
entregue na Unidade de Educação impreterivelmente  30 dias antes do término do quarto ano letivo.  
 
Artigo 22 - O Exercício de Avaliação Baseado em Problema (EABP) realizado pelos estudantes da quarta série 
do Curso de Enfermagem deve ser entregue impreterivelmente uma semana antes do término das atividades de 
cada semestre.  
 
Artigo 23 - Os formatos de avaliação do desempenho do tutor (Formato 4) e da unidade (Formato 5) deverão ser 
preenchidos pelos estudantes através do SIGA impreterivelmente nas datas previstas nos manuais das séries.  
 
Parágrafo único   - A não entrega dos Formatos 4 e 5 pelos estudantes nos prazos definidos, implicará nas penas 
previstas no Regimento da Famema.  
 
Artigo 24 - Os portfolios dos estudantes dos  Cursos de Medicina e Enfermagem deverão ser entregues ao 
professor, impreterivelmente nas datas  previamente combinadas.   
 
Artigo 25- Os formatos de avaliação do desempenho do estudante (Formato 3) e da unidade (Formato 5) 
deverão ser entregues pelos docentes impreterivelmente nas datas previstas nos manuais das séries.     
 
Parágrafo único  - A não entrega dos formatos 3 e 5 pelos docentes nos prazos definidos implicará nas penas 
previstas no Regimento da Famema.  
 
Artigo 26- Os formatos de avaliação das Unidades Educacionais Eletivas deverão ser entregues 
impreterivelmente na Unidade de Educação até 15 dias após o término do estágio. O não cumprimento deste 
prazo implicará em conceito insatisfatório na unidade. 
 
DO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS ESCOLARES 
 
Artigo 27- A Secretaria de Graduação, mediante requerimento do interessado, terá o prazo de, no mínimo, 02 
(dois) dias úteis para fornecer os documentos escolares solicitados, quando cabível.  
 
DOS CASOS OMISSOS 
 
Artigo 28 – Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Graduação, ouvidos os respectivos Colegiados. 
 
 


