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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 30/2020, de 29 de outubro de 2020. 

 

 Regulamenta o Tratamento Especial no âmbito da Faculdade Santo 
Agostinho de Itabuna (FASAI). 

 

O Presidente do Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, no uso de suas 

atribuições que lhe conferem o ato de autorização do Ministério da Educação, o ato da sua 

contratação e nomeação conforme Portaria IESA 01, de 1.º de agosto de 2020, o Regimento 

Interno da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna e, ainda, em consonância com a Lei 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996,  

 

CONSIDERANDO: 

 

 a necessidade de fixação de regras objetivas que disciplinem as espécies de 

Tratamento Especial, bem como a forma de operacionalização deste benefício 

no âmbito da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

 as discussões e aprovações do presente Regulamento pelo Colegiado do Curso 

de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, em reuniões 

específicas; 

 a discussão e aprovação do presente Regulamento pelo Conselho Superior da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, em reunião, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1.º Fica APROVADO o Regulamento que disciplina o Tratamento Especial da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (FASAI), constante no Anexo Único da presente 

Resolução. 

 

Art. 2.º Esta Resolução entra em vigor na presente data, revogando-se todas as disposições 

em sentido contrário. 
 

Publicada em 29 de Outubro de 2020. 

 

Itabuna – Bahia, 29 de Outubro de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 
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ANEXO ÚNICO 

 

REGULAMENTO DE TRATAMENTO ESPECIAL 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Art. 1.º Denomina-se Tratamento Especial o benefício conferido ao Acadêmico, em 

condições de aprendizagem, consistente na realização de atividades domiciliares e 

cumprimento de atividades avaliativas em datas diferidas, em compensação à ausência às 

aulas presenciais por motivo de impossibilidade temporária de frequência.  

Parágrafo único. Para efeitos deste Regulamento, exceto quanto aos artigos 15 a 26, e caput 

do artigo 30, e artigos 36 e 37, que são próprios, o vocábulo “Acadêmico” está empregado de 

forma genérica, abarcando tanto estudantes do sexo feminino quanto do sexo masculino.  

 

Art. 2.º Os benefícios do Tratamento Especial, nesta norma entendido como gênero, serão 

deferidos aos Acadêmicos que se enquadrarem nas seguintes espécies ou modalidades: 

I – Tratamento Excepcional, na forma dos artigos 11 a 14 deste Regulamento;  

II – Tratamento Especial de Licença para Maternidade, na forma dos artigos 15 a 21 deste 

Regulamento; 

III – Tratamento Especial em caso de Casamento próprio, na forma dos artigos 28 e 29 deste 

Regulamento; 

IV – Tratamento Especial em caso de Nascimento de Filho, na forma dos artigos 28 e 30 deste 

Regulamento;  

V – Tratamento Especial em caso de Luto, na forma dos artigos 28 e 31 deste Regulamento. 

§ 1.º Este Regulamento ainda disciplina: 

I – as regras quanto às Condições Especiais no Estado Gestacional e no Período de Lactação, 

na forma do artigo 15 e artigos 22 a 27 deste Regulamento; 

II – as regras para realização de Provas de Segunda Chamada correspondentes ao período de 

deferimento de Tratamento Especial, na forma dos artigos 32 a 37 deste Regulamento. 

§ 2.º Não será deferido o tratamento especial, em quaisquer das suas modalidades, para a 

realização de atividades práticas, estágios supervisionados e de outras atividades 

incompatíveis com a possibilidade de serem desenvolvidas pelo Acadêmico, em regime 

domiciliar. 

 

Art. 3.º A ausência não enquadrada nas categorias previstas no caput do artigo 2.º deste 

Regulamento não corresponderá aos benefícios do Tratamento Especial, devendo ser 

registrada a falta do Acadêmico, conforme estabelecido pela Lei 9.394, de 20 de dezembro de 

1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB). 

 

Art. 4.º O Acadêmico que tiver deferido Tratamento Especial durante o semestre letivo, não 

terá direito à realização de Prova Substitutiva da disciplina/unidade curricular que tiver que 

fazer Prova de Segunda Chamada, ainda que o Acadêmico alegue compatibilidade de horários 

para a realização de ambas as modalidades de provas. 
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Art. 5.º As atividades avaliativas que coincidirem com o período em que houver deferimento 

de Tratamento Especial, em qualquer das suas espécies, ou com o período de Abono de 

Faltas, serão feitas conforme regras constantes do Capítulo VII deste Regulamento. 

Parágrafo único. Caso queira e se sinta em condições psicológicas para a realização das 

atividades avaliativas, o Acadêmico em Tratamento Especial em Casos de Casamento, 

Nascimento de Filho e Luto, conforme Capítulo VI deste Regulamento, poderá realizá-las nas 

datas fixadas, juntamente com seus Colegas, sem necessidade de requerimento de prova de 

Segunda Chamada ou Prova Final, conforme o caso. 

 

 

CAPÍTULO II 

DO ABONO DE FALTAS 
 

 

Art. 6.º Em cumprimento à Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDB), como regra não há abono de faltas, nem mesmo aos 

beneficiários do Tratamento Especial, à exceção dos casos de: 

I – militares convocados, matriculados em órgão de Formação de Reserva ou Reservista, 

conforme Lei 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), que sejam obrigados a 

faltar aulas por força de exercícios ou manobras, entendidos estes como treinamento de tropas 

em situação de campanha, apresentação da reserva ou cerimônia cívica do Dia do Reservista; 

II – Acadêmicos que tiverem representação como membro da Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (Conaes), nos termos do art. 7.º, § 5.º, da Lei 10.861, de 14 

de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), 

desde que tenham participado de reuniões da Conaes em horário coincidente com as 

atividades acadêmicas.  

 

Art. 7.º O pedido de abono de faltas deverá ser formulado em requerimento próprio, assinado 

pelo próprio Acadêmico e endereçado ao Coordenador do Curso, no prazo de 5 (cinco) dias 

corridos, contados da data do evento justificativo da falta, fazendo anexar ao requerimento o 

documento comprobatório firmado pela autoridade competente.  

Parágrafo único. Se a ausência do Acadêmico com falta abonada coincidir com atividade 

avaliativa, a recomposição da atividade perdida, qualquer que seja a sua natureza, será feita 

exclusivamente por meio de Prova de Segunda Chamada, modalidade escrita, na forma do 

Regulamento próprio, mas com isenção da taxa do requerimento, aplicando-se os artigos 4.º e 

14 deste Regulamento, com as adaptações necessárias, inclusive quanto à nomenclatura 

apropriada do Abono de Faltas, deferido. 

 

 

Seção Única 

Da Não Aplicação da Analogia  

 

Art. 8.º Não farão jus ao abono de faltas ou benefícios análogos aos do Tratamento Especial 

os militares de carreira, quer das forças armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), quer das 

forças auxiliares (Polícia Militar e Corpo de Bombeiros) como também os membros da 

Polícia Civil ou Agentes Penitenciários, ainda que sejam convocados para cursos de formação 

ou trabalho em regime de escala, posto não se enquadrarem na exceção prevista pela Lei n.º 

4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar).  
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CAPÍTULO III 

DOS PRAZOS  
 

Art. 9.º Os prazos para apresentar os requerimentos estabelecidos neste instrumento são 

contados de modo corrido ou consecutivo, e excluirão o dia de início e incluirão o dia final. 

§ 1.º O termo inicial da contagem se dará em dia letivo, e, para os presentes efeitos, ainda que 

o dia de sábado seja considerado letivo no Calendário Escolar, o termo inicial que se iniciaria 

neste dia se dará na segunda-feira seguinte ou primeiro dia útil seguinte. 

§ 2.º Se o dia final da contagem coincidir com dia não útil, haverá a prorrogação para o dia 

útil subsequente.  

 

Art. 10. A contagem do limite máximo de dias dos prazos deferidos, por semestre letivo, para 

Tratamento Especial, será: 

I – somente quanto aos dias letivos, quando se referir a Tratamento Excepcional, não podendo 

ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) do período letivo (art. 11 deste Regulamento); 

II – em dias corridos, no caso de Tratamento Especial de Licença para Maternidade (artigos 

15 a 20 deste Regulamento); 

III – em dias corridos, nos demais casos de Tratamento Especial, não podendo ultrapassar 

25% (vinte e cinco por cento) do semestre letivo.  

 

 

CAPÍTULO IV 

DO TRATAMENTO EXCEPCIONAL 

 

Art. 11. O Acadêmico acometido pelas moléstias, afecções congênitas ou adquiridas, 

infecções, traumatismos ou outras condições mórbidas, descritas no Decreto-Lei n.º 1.044, de 

21 de outubro de 1969, e que implicarem na prescrição médica de repouso por prazo igual ou 

superior a 5 (cinco) dias corridos, poderá ter deferido o benefício do Tratamento Especial na 

modalidade Tratamento Excepcional, mediante requerimento próprio, endereçado ao 

Coordenador do Curso, fazendo anexar a via original do Atestado Médico, devidamente 

carimbado e assinado pelo profissional, contendo o código da Classificação Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) e indicação expressa do período do 

repouso. 

§ 1.º O requerimento deverá ser apresentado no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do 

primeiro dia após a prescrição médica de repouso, e poderá ser firmado por qualquer pessoa, 

em favor do Acadêmico, independentemente de procuração, sendo que o desrespeito ao prazo 

de apresentação do requerimento importará em indeferimento do benefício do Tratamento 

Excepcional, por intempestividade. 

§ 2.º A prescrição médica de repouso inferior a 5 (cinco) dias não legitimará o deferimento 

dos benefícios do Tratamento Excepcional. 

§ 3.º Os procedimentos e benefícios do Tratamento Excepcional serão estendidos ao 

Acadêmico que tiver que servir de acompanhante do estado de saúde de descendente ou 

ascendente em primeiro grau, em estado de internação hospitalar por mais de 5 (cinco) dias. 

 

Art. 12. O Acadêmico em gozo de Tratamento Excepcional não poderá frequentar as aulas.  

 

Art. 13. Deferido o Tratamento Excepcional: 
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I – o Coordenador de Curso encaminhará memorando aos Professores responsáveis pelas 

disciplinas/unidades curriculares em que o Acadêmico estiver matriculado, para:  

a) não lançar falta, no Diário de Classe, quanto ao Acadêmico com Tratamento Excepcional 

deferido; 

b) encaminhar à Secretaria de Cursos, que as remeterá ao Acadêmico, atividades de apoio que 

possam ser desenvolvidas em domicílio (por parte do Acadêmico), com definição de prazos 

para entrega de tais atividades; 

II – o Acadêmico passará a ter o dever de acompanhar a evolução do conteúdo programático 

em todas as disciplinas/unidades curriculares em que estiver matriculado, por meio do Portal 

Acadêmico ou outras formas de comunicação. 

Parágrafo único. O Coordenador do Curso definirá se a regra constante da alínea “b” do 

inciso I deste artigo é obrigatória ou facultativa, sendo as demais prescrições do presente 

artigo de cunho obrigatório. 

 

Art. 14. Caso o Acadêmico se recupere antes de encerrado o período do Tratamento 

Excepcional deferido, para que retorne às atividades acadêmicas, será necessário um novo 

Atestado Médico, afirmando a sua aptidão para o desempenho das atividades acadêmicas, 

quando, então, os benefícios do Tratamento Excepcional serão interrompidos. 

§ 1.º Desde a data do requerimento do retorno às atividades letivas, o Acadêmico poderá 

voltar à sala de aulas ou estar presente em outra espécie de atividade, independentemente de 

deferimento do requerimento. 

§ 2.º Considerando que tem o Professor comunicado da Coordenação do Curso afirmando ser 

uma data futura a do retorno do Acadêmico, o Acadêmico deverá apresentar ao Professor a 

cópia do requerimento protocolizado para que seja permitida a sua participação nas atividades 

letivas. 

 

 

CAPÍTULO V 

TRATAMENTO ESPECIAL DE LICENÇA PARA MATERNIDADE E DAS 

CONDIÇÕES ESPECIAIS NO ESTADO GESTACIONAL E NO PERÍODO DE 

LACTAÇÃO 

 

SEÇÃO I 

Das Disposições Comuns quanto às Seções do Capítulo 

 

 

Art. 15. As necessidades de cuidado com a saúde da gestante, anteriores à 31.ª (trigésima 

primeira) semana de gestação, e as necessidades de cuidado com a saúde da Acadêmica ou do 

recém-nascido após o fim do Tratamento Especial de Licença para Maternidade, serão regidas 

pelas regras comuns do Tratamento Excepcional (artigos 11 a 14 desta norma). 

 

 

SEÇÃO II 

Do Tratamento Especial de Licença para Maternidade 

 

 

Art. 16. O Tratamento Especial de Licença para Maternidade é regulado pela presente norma 

e pela Lei 6.202, de 17 de abril de 1975, e pode ser deferido às Acadêmicas gestantes. 
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Art. 17. A Acadêmica gestante, a partir da 31.ª (trigésima primeira) semana de gestação, o 

que equivale ao 8.º (oitavo) mês de gestação, poderá requerer os benefícios do Tratamento 

Especial de Licença para Maternidade, mediante requerimento próprio endereçado ao 

Coordenador do Curso, fazendo anexar a via original do Atestado Médico, devidamente 

carimbada e assinada pelo profissional, informando a fase de gestação.  

§ 1.º O período de Tratamento Especial de Licença para Maternidade será de, no máximo, 90 

(noventa) dias contados ininterruptamente, contados da data fixada no Atestado Médico.  

§ 2.º No caso de a Acadêmica requerer o benefício em data posterior à data fixada no 

Atestado Médico como sendo a inicial, fica claro que o benefício poderá não contemplar o 

prazo de 90 (noventa) dias. 

§ 3.º Caso o benefício não seja requerido antes do parto, será deflagrado o prazo de 90 

(noventa) dias referente ao benefício a partir da data do nascimento. 

 

Art. 18. Deferido o Tratamento Especial de Licença para Maternidade: 

I – o Coordenador de Curso encaminhará memorando aos Professores responsáveis pelas 

disciplinas/unidades curriculares em que a Acadêmica estiver matriculada, para:  

a) não lançar falta, no Diário de Classe, quanto à Acadêmica com Tratamento Especial de 

Licença para Maternidade deferido, nos dias em que a Acadêmica não comparecer às 

atividades letivas; 

b) registrar presença, normalmente, nos dias em que a Acadêmica comparecer às atividades 

letivas; 

c) encaminhar à Secretaria de Cursos, que as remeterá à Acadêmica, atividades de apoio que 

possam ser desenvolvidas em domicílio, com definição de prazos para entrega de tais 

atividades; 

II – a Acadêmica passará a ter o dever de acompanhar a evolução do conteúdo programático 

em todas as disciplinas/unidades curriculares em que estiver matriculada, por meio do Portal 

Acadêmico ou outras formas de comunicação. 

 

Art. 19. Durante o período do Tratamento Especial de Licença para Maternidade, a 

Acadêmica poderá frequentar as aulas em sua turma, caso queira ou possa, mas, sem 

lançamento de faltas quanto às aulas perdidas, bem como poderá realizar as atividades 

avaliativas normalmente em sala de aula. 

 

Art. 20. Os benefícios do Tratamento Especial de Licença para Maternidade compreendem 

todas as disciplinas/unidades curriculares em que estiver regularmente matriculada a 

Acadêmica.  

 

Art. 21. Quando o período de Tratamento Especial de Licença para Maternidade coincidir 

com o semestre letivo em que a Acadêmica tiver que realizar atividade prática e, por motivo 

relacionado à gestação, não puder realizá-la, a Acadêmica poderá requerer ao Coordenador do 

Curso a realização da disciplina ou da atividade, no semestre letivo subsequente ao do evento 

objeto do requerimento. 
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SEÇÃO III 

Da Condição Especial no Estado Gestacional 

 

 

Art. 22. Para efeitos deste Regulamento, considera-se Condição Especial no Estado 

Gestacional, a necessidade especial quanto à Acadêmica gestante, nos períodos não 

compreendidos no Tratamento Especial de Licença para Maternidade definido na Seção I 

deste Capítulo. 

 

Art. 23. À Acadêmica na Condição Especial no Estado Gestacional será facultado o direito de 

trancamento isolado da matrícula nas disciplinas/unidades curriculares de Estágio 

Supervisionado e/ou quaisquer outras atividades laboratoriais ou práticas que, segundo 

Atestado Médico específico, possam comprometer a saúde da gestante ou a saúde e 

desenvolvimento do nascituro. 

§ 1.º É dever da Acadêmica requerer o trancamento de matrícula nas condições fixadas neste 

artigo, como forma de preservação da saúde própria e do nascituro em função da exposição 

que eventualmente as atividades do Estágio ou em Laboratório possam provocar, sendo que a 

omissão dessa informação isenta a Instituição de qualquer responsabilidade para com a 

Acadêmica ou para com o nascituro. 

§ 2.º O requerimento será assinado pela própria Acadêmica e endereçado ao Coordenador do 

Curso, instruído com Atestado Médico, devidamente carimbado e assinado pelo profissional, 

com a informação do risco à saúde da gestante e/ou do nascituro, conforme o caso, em relação 

ao exercício do Estágio Supervisionado ou da atividade prática em Laboratório. 

§ 3.º Se a Acadêmica não requerer espontaneamente o trancamento da matrícula, e havendo 

informação segura quanto a riscos em razão das atividades desenvolvidas, a Coordenação do 

Curso determinará o trancamento compulsório da matrícula da Acadêmica em todas as 

disciplinas cujas atividades sejam desenvolvidas com risco à saúde da gestante ou do 

nascituro, ficando claro que o conteúdo deste parágrafo não se limita às situações referidas 

nos parágrafos anteriores. 

 

Art. 24. A Acadêmica que, por motivo relacionado à gestação, não for autorizada cursar 

disciplinas práticas de laboratórios, poderá requerer ao Coordenador do Curso a realização da 

disciplina, no semestre letivo subsequente. 

Parágrafo único. O Coordenador do Curso poderá indeferir o pedido justificando que a 

reprovação não guarda pertinência com o estado gestacional. 

 

 

SEÇÃO IV 

Da Condição Especial no Período de Lactação 

 

 

Art. 25. Para efeitos deste Regulamento, considera-se Condição Especial no Período de 

Lactação, a necessidade especial quanto à Acadêmica lactante e ao recém-nascido lactente, 

nos primeiros 06 (seis) meses de vida após o parto. 

 

Art. 26. À Acadêmica no estado de pós-parto, que estiver amamentando, será facultado o 

direito de trancamento da matrícula isoladamente nas disciplinas/unidades curriculares de 

Estágio Supervisionado ou Prática em Laboratório quando se tratar de manipulação ou 
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manuseio de produtos químicos ou em presença de elementos físicos que, segundo Atestado 

Médico específico, possam comprometer a saúde da lactante e/ou a saúde e desenvolvimento 

do filho lactente. 

§ 1.º É dever da Acadêmica requerer o trancamento de matrícula nas condições fixadas neste 

artigo, como forma de preservação da saúde própria e do filho lactente em função da 

exposição que eventualmente as atividades do Estágio ou em Laboratório possam provocar, 

sendo que o não requerimento isenta a Instituição de qualquer responsabilidade para com a 

Acadêmica lactante ou para com o filho lactente. 

§ 2.º O requerimento será assinado pela própria Acadêmica e endereçado ao Coordenador do 

Curso, instruído com Atestado Médico, devidamente carimbado e assinado pelo profissional, 

com a informação do risco à saúde da lactante e do lactente, em relação ao exercício do 

Estágio Supervisionado ou da atividade prática em Laboratório. 

§ 3.º Se a Acadêmica não requerer espontaneamente o trancamento da matrícula, e havendo 

informação segura quanto a riscos em razão das atividades desenvolvidas, a Coordenação do 

Curso determinará o trancamento compulsório da matrícula da Acadêmica em todas as 

disciplinas cujas atividades sejam desenvolvidas com risco à saúde da lactante ou do lactente. 

 

Art. 27. No período de lactação, até o limite do 6.º (sexto) mês de vida do recém-nascido, 

será garantido à Acadêmica o direito de se ausentar das aulas pelo período máximo de 30 

(trinta) minutos por turno de quatro tempos ou quatro aulas, com a finalidade de 

amamentação, sem prejuízo à frequência e à sua avaliação. 

Parágrafo único. Caso a Acadêmica lactante esteja frequentando aulas em regime de 

dependência ou adaptação, compostas de apenas dois horários, duas aulas ou dois tempos 

seguidos e não sequenciados, não lhe assistirá o direito fixado no caput deste artigo.  

 

 

CAPÍTULO VI 

TRATAMENTO ESPECIAL EM CASO DE CASAMENTO, NASCIMENTO DE 

FILHO E LUTO  

 

SEÇÃO I 

Das Disposições Gerais Quanto ao Capítulo 

 

 

Art. 28. O Acadêmico poderá requerer o benefício do Tratamento Especial, mediante 

requerimento próprio, endereçado ao Coordenador do Curso, em caso de casamento próprio, 

nascimento de filho e de luto familiar nas condições fixadas no presente Capítulo. 

 

 

SEÇÃO II 

Do Tratamento Especial em Caso de Casamento Próprio 

 

 

Art. 29. Em caso de casamento civil próprio, em analogia à licença-gala estabelecida pelo art. 

473, inciso II, do Decreto-Lei 5.452, de 1.º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do 

Trabalho-CLT), o Acadêmico poderá requerer o benefício do Tratamento Especial em caso de 

Casamento, pelo prazo de 3 (três) dias corridos e consecutivos. 
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§ 1.º O requerimento deverá ser instruído com cópia da Certidão de Casamento emitida pelo 

competente Serviço Registral das Pessoas Naturais. 

§ 2.º O requerimento, que poderá ser feito por qualquer pessoa, deverá ser protocolizado no 

prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir do dia do casamento.  

 

 

SEÇÃO III 

Do Tratamento Especial em Caso de Nascimento de Filho 

 

 

Art. 30. Em caso de nascimento de filho, em analogia com a licença paternidade estabelecida 

pelo inciso XIX do art. 7.º, combinado com o § 1.º do art. 10 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, ambos da Constituição Federal de 1988, o Acadêmico do sexo 

masculino poderá requerer o benefício do Tratamento Especial em caso de Nascimento de 

Filho, pelo prazo de 5 (cinco) dias corridos. 

§ 1.º O requerimento deverá ser instruído com cópia da Certidão de Nascimento do filho, 

emitida pelo competente Serviço Registral das Pessoas Naturais. 

§ 2.º O requerimento, que poderá ser feito por qualquer pessoa, deverá ser protocolizado no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia do nascimento. 

 

 

SEÇÃO IV 

Do Tratamento Especial em Caso de Luto 

 

 

Art. 31. Em caso de falecimento de cônjuge ou companheiro, ascendente até 2.º grau, 

descendente até 2.º grau, irmão ou pessoa que, declarada em sua Carteira de Trabalho e 

Previdência Social, viva sob sua dependência econômica, com exclusão de outros graus ou 

tipos de parentesco, e em analogia ao previsto no art. 473, inciso I, do Decreto-Lei 5.452, de 

1.º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho-CLT), o Acadêmico poderá requerer 

o benefício do Tratamento Especial em caso de Luto, pelo prazo de 2 (dois) dias corridos e 

consecutivos. 

§ 1.º O prazo incluirá o próprio dia do falecimento, caso o Acadêmico não tenha tido 

condição de comparecer às atividades escolares neste dia, ou computará do dia seguinte em 

diante, em caso de o fato ter ocorrido após o comparecimento às atividades escolares.  

§ 2.º O requerimento deverá ser instruído com os seguintes e correspondentes documentos, 

conforme o caso: 

I – cópia da Certidão de Óbito e, se nesta não constar o nome do Acadêmico como seu 

cônjuge, cópia do documento da pessoa falecida, no qual consta o nome do Acadêmico como 

seu cônjuge; 

II – cópia da Certidão de Óbito, cópia do documento da pessoa falecida e documento público 

comprovando a União Estável ou declaração expressa do Acadêmico comprovando a União 

Estável; 

III – cópia da Certidão de Óbito e cópia do documento do Acadêmico, no qual consta o nome 

da pessoa falecida como sua ascendente; 

IV – cópia da Certidão de Óbito e, se nesta não constar o nome do Acadêmico como seu 

ascendente, cópia do documento da pessoa falecida, no qual consta o nome do Acadêmico 

como seu ascendente; 
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V – cópia da Certidão de Óbito e cópia do documento da pessoa falecida na qual constam os 

nomes dos pais que sejam também pais do Acadêmico, em caso de falecimento de irmão; 

VI – cópia da Certidão de Óbito, cópia do documento da pessoa falecida e da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social do Acadêmico, na parte em que consta a pessoa falecida como 

sua dependente perante o Instituto Nacional do Seguro Social.   

§ 3.º A Certidão de Óbito referida neste artigo deverá ter sido emitida pelo competente 

Serviço Registral das Pessoas Naturais. 

§ 4.º O requerimento, que poderá ser feito por qualquer pessoa, deverá ser protocolizado no 

prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir do dia do falecimento.  

 

 

CAPÍTULO VII 

Da Prova de Segunda Chamada em Tratamento Especial 

 

 

Art. 32. A atividade avaliativa que o Acadêmico perder em razão de estar em Tratamento 

Especial será recomposta por Prova de Segunda Chamada em Tratamento Especial, que terá 

as mesmas características da Prova de Segunda Chamada, fixadas no Regulamento próprio, 

com iguais especificidades descritas. 

 

 

Subseção I 

Da Prova de Segunda Chamada em casos de Tratamento Excepcional, de Tratamento 

Especial em Caso de Casamento Próprio, de Tratamento Especial em Caso de 

Nascimento de Filho e de Tratamento Especial em Caso de Luto 

 

 

Art. 33. De acordo com este Regulamento, a expressão “Tratamento Especial” referida nos 

próximos dois artigos corresponde ao: 

I – Tratamento Excepcional; 

II – Tratamento Especial em Caso de Casamento Próprio; 

III – Tratamento Especial em Caso de Nascimento de Filho; 

IV – Tratamento Especial em Caso de Luto. 

Parágrafo único. O Tratamento Especial de Licença para Maternidade receberá regras 

especiais em subseção própria deste Regulamento. 

 

Art. 34. As atividades avaliativas, classificadas como prova escrita, de qualquer 

disciplina/unidade curricular, que coincidirem com o período do Tratamento Especial serão 

feitas na forma de uma única Prova de Segunda Chamada por disciplina/unidade curricular. 

§ 1.º Quanto à Prova de Segunda Chamada a que se refere o presente artigo: 

I – será requerida conforme Regulamento próprio, sem pagamento de taxa de requerimento;  

II – versará, obrigatoriamente, sobre todo o conteúdo lecionado no semestre ou período letivo;  

III – será aplicada na conformidade do Calendário Escolar; 

IV – serão inicialmente distribuídos para a única Prova de Segunda Chamada por 

disciplina/unidade curricular, exceto quando de previsão específica por curso em sentido 

contrário, a quantidade de 100 (cem) pontos, com as seguintes especificidades: 
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a) a nota obtida pelo Acadêmico será convertida, por regra de três, para a quantidade de 

pontos correspondentes a cada uma das provas escritas perdidas e cujas aplicações 

coincidiram com o período de Tratamento Especial; 

b) os pontos das avaliações serão lançados no Diário de Classe, admitindo-se o registro de 

notas fracionadas em meio ponto. 

§ 2.º A Prova de Segunda Chamada, referida no presente artigo, não será feita fora do prazo 

fixado no Calendário Escolar, exceto no caso do inciso II deste parágrafo, de tal modo que, 

caso o período do Tratamento Especial coincida com o período em que o Calendário Escolar 

prevê a aplicação de Provas de Segunda Chamada, será observado o seguinte: 

I – havendo pontuação suficiente para feitura de Prova Final, significando que, ainda não 

computada a nota da avaliação cuja aplicação coincidiu com o período de Tratamento 

Excepcional, a nota está entre 50 (cinquenta) e 69 (sessenta e nove) pontos, o Acadêmico 

deverá ser submetido diretamente à Prova Final;  

II – não havendo pontuação suficiente para a feitura de Prova Final, significando que, ainda 

não computada a nota da avaliação cuja aplicação coincidiu com o período de Tratamento 

Especial, a nota está inferior a 50 (cinquenta) pontos, o Acadêmico deverá se submeter à 

Prova Final que passará a ser caracterizada como Prova de Segunda Chamada; 

III – no caso do inciso II deste parágrafo, computada a nota da Prova Final que fora tida como 

Prova de Segunda Chamada: 

a) se a pontuação for insuficiente para aprovação direta, significando nota do semestre entre 

50 (cinquenta) e 69 (sessenta e nove) pontos, o Acadêmico será submetido à Prova Final em 

data a ser designada pela Coordenação do Curso; 

b) se a pontuação for insuficiente para ter direito a Prova Final, significando nota do semestre 

inferior a 50 (cinquenta) pontos, o Acadêmico estará reprovado. 

§ 3.º Caso o período do Tratamento Especial coincida com o período em que o Calendário 

Escolar prevê a aplicação de Prova Final ou na hipótese prevista no inciso III do § 2.º deste 

artigo, a situação acadêmica ficará em estado suspenso, devendo o Acadêmico requerer, 

mediante requerimento próprio e apresentado no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do 

primeiro dia letivo do semestre letivo seguinte, a realização de Prova Final, sendo que a não 

apresentação tempestiva desse requerimento convalidará a reprovação. 

§ 4.º No caso do previsto no inciso II do § 2.º deste artigo, a quantidade de pontos a ser 

distribuída na Prova Final que será tida como Prova de Segunda Chamada, será, inicialmente, 

100 (cem), com as seguintes especificidades: 

I – a pontuação obtida pelo Acadêmico será, em forma de regra de três, convertida para a 

quantidade de pontos distribuídos à prova cuja aplicação coincidiu com o período de 

Tratamento Especial; 

II – os pontos das avaliações serão lançados no Diário de Classe, admitindo-se o registro de 

notas fracionadas em meio ponto. 

 

Art. 35. Todas as outras atividades avaliativas, diferentes de prova escrita, que coincidirem 

com o período do Tratamento Especial, serão realizadas de modo idêntico às atividades 

avaliativas realizadas pela turma. 

§ 1.º Quando não puder a atividade avaliativa ser realizada de modo idêntico, poderá ser 

realizada de modo semelhante ou equivalente, como fixado pelo Professor da 

disciplina/unidade curricular. 

§ 2.º As datas para a realização das atividades avaliativas referidas neste artigo serão 

determinadas pela Coordenação do Curso e comunicadas ao Acadêmico, e serão fixadas a 

partir do encerramento do período de Tratamento Especial deferido. 



                         

 

Avenida Ibicaraí, n.º 3270, Bairro Nova Itabuna, Itabuna – Bahia, CEP: 45.611-000 
 

§ 3.º A não realização das atividades avaliativas nas datas fixadas, por parte do Acadêmico, 

implicará na perda do direito à recomposição das notas, inclusive sem direito à realização de 

Prova de Segunda Chamada. 

 

 

Subseção II 

Da Prova de Segunda Chamada em caso de Tratamento Especial de Licença para 

Maternidade 

 

 

Art. 36. Todas as atividades avaliativas perdidas, na qualidade de Prova escrita, durante o 

período de Tratamento Especial de Licença para Maternidade terão a nota recomposta por 

meio de realização de uma única Prova de Segunda Chamada de cada disciplina/unidade 

curricular, em data fixada do Calendário Escolar, sendo garantido à gestante, em qualquer 

hipótese, nos termos da Lei 6.202, de 17 de abril de 1975, o direito à prestação das Provas 

Finais. 

§ 1.º Quanto à Prova de Segunda Chamada a que se refere o presente artigo: 

I – será requerida conforme Regulamento próprio, sem pagamento de taxa de requerimento;  

II – versará, obrigatoriamente, sobre todo o conteúdo lecionado no semestre ou período letivo;  

III – será aplicada na conformidade do Calendário Escolar; 

IV – serão inicialmente distribuídos para a única Prova de Segunda Chamada por 

disciplina/unidade curricular, a quantidade de 100 (cem) pontos, com as seguintes 

especificidades: 

a) a nota obtida pela Acadêmica será convertida, por regra de três, para a quantidade de 

pontos correspondentes a cada uma das provas escritas perdidas e cujas aplicações 

coincidiram com o período de Tratamento Especial de Licença para Maternidade; 

b) os pontos das avaliações serão lançados no Diário de Classe, admitindo-se o registro de 

notas fracionadas em meio ponto. 

§ 2.º Caso o período do Tratamento Especial de Licença para Maternidade coincida com a 

data da Prova de Segunda Chamada, mas não com o prazo de realização de Provas Finais, 

conforme Calendário Escolar, a Acadêmica poderá: 

I – comparecer e realizar a Prova de Segunda Chamada, caso possa; 

II – não realizar a atividade caracterizada como Prova de Segunda Chamada e, em havendo 

pontuação suficiente para feitura de Prova Final, significando que, não computada a nota que 

seria obtida na Prova de Segunda Chamada, a nota está entre 50 (cinquenta) e 69 (sessenta e 

nove) pontos, a Acadêmica será submetida, necessária e diretamente, à Prova Final; 

III – não realizar a Prova de Segunda Chamada e, em não havendo pontuação suficiente para a 

feitura de Prova Final, significando que, não computada a nota que seria obtida na Prova de 

Segunda Chamada, a nota está inferior a 50 (cinquenta) pontos, a Acadêmica deverá se 

submeter à Prova Final que passará a ser caracterizada como Prova de Segunda Chamada; 

IV – no caso do inciso III deste parágrafo, a quantidade de pontos a ser distribuída na Prova 

Final que será tida como Prova de Segunda Chamada, será, inicialmente, de 100 (cem), com 

as seguintes especificidades: 

a) a pontuação obtida pela Acadêmica será, em forma de regra de três, convertida para a 

quantidade de pontos distribuídos à prova cuja aplicação coincidiu com o período de 

Tratamento Especial de Licença para Maternidade; 

b) os pontos das avaliações serão lançados no Diário de Classe, admitindo-se o registro de 

notas fracionadas em meio ponto. 
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V – no caso do inciso III deste parágrafo, e uma vez computada a nota da Prova Final que fora 

tida como Prova de Segunda Chamada, será observado um dos fatos seguintes: 

a) em ficando a nota inferior a 50 (cinquenta) pontos, a Acadêmica será reprovada;  

b) em ficando a nota entre 50 (cinquenta) e 69 (sessenta e nove) pontos, a Acadêmica será 

submetida à Prova Final em data a ser designada pela Coordenação de Curso, entre os 

primeiros 5 (cinco) dias corridos contados do primeiro dia após o término do prazo de 

Tratamento Especial no de Licença para Maternidade ou do primeiro dia do semestre letivo 

seguinte, conforme for o caso; 

c) em ficando a nota entre 70 (setenta) ou mais pontos, a Acadêmica estará aprovada. 

§ 3.º Caso o período do Tratamento Especial de Licença para Maternidade coincida com a 

data da Prova Final, mas não com o período de realização de Provas de Segunda 

Oportunidade, conforme Calendário Escolar, a Acadêmica poderá: 

I – comparecer e realizar a Prova Final, caso possa; 

II – requerer, no prazo fixado no § 5.º deste artigo, a realização de Prova Final no início do 

semestre letivo subsequente. 

§ 4.º Caso o período do Tratamento Especial de Licença para Maternidade coincida com a 

data das Provas de Segunda Chamada e da Prova Final, conforme Calendário Escolar, a 

Acadêmica poderá: 

I – comparecer e realizar as atividades avaliativas em referência, caso possa; 

II – requerer, no prazo fixado no § 5.º deste artigo, a realização das atividades no início do 

semestre letivo subsequente. 

§ 5.º As Provas de Segunda Chamada (na forma dos §§ 2.º e 4.º deste artigo) e de Prova Final 

(na forma do § 3.º e 4.º deste artigo): 

I – deverão ser requeridas pela Acadêmica, sem cobrança de taxa, no período de 5 (cinco) dias 

corridos a partir do primeiro dia letivo do semestre letivo seguinte ou do primeiro dia após o 

término do período de Tratamento Especial de Licença para Maternidade, conforme o caso; 

II – deverão ser cumpridas pela Acadêmica no prazo fixado pelo Coordenador do Curso, em 

período máximo de 5 (cinco) dias contados a partir do deferimento do requerimento referido 

no inciso I deste parágrafo. 

§ 6.º O deferimento referido no inciso II do § 5.º deste artigo, bem como a data da atividade 

avaliativa, serão notificados à Acadêmica pelo sistema utilizado pela Secretaria Acadêmica 

quanto a todas as modalidades de requerimento, sendo responsabilidade da Acadêmica o ato 

de acompanhar o andamento do requerimento e a fixação da data da avaliação.  

 

Art. 37. Todas as outras atividades avaliativas, diferentes de prova, que coincidirem com o 

período do Tratamento Especial de Licença para Maternidade, serão realizadas de modo 

idêntico às atividades avaliativas realizadas pela turma. 

§ 1.º Quando não puder a atividade avaliativa ser realizada de modo idêntico ao estilo 

originariamente aplicado à turma à qual pertence a Acadêmica, poderá ser realizada de modo 

semelhante ou equivalente, como fixado pelo Professor da disciplina/unidade curricular. 

§ 2.º As datas para a realização das atividades avaliativas referidas neste artigo serão fixadas 

pela Coordenação do Curso e comunicadas à Acadêmica gestante, e serão fixadas a partir do 

encerramento do período de Tratamento Especial de Licença para Maternidade deferido, 

limitado esse prazo, em qualquer hipótese, até a realização da Prova Final. 

§ 3.º As atividades avaliativas referidas neste artigo poderão, para viabilizar o cumprimento 

no prazo fixado no § 2.º deste artigo, ser repassadas à Acadêmica, mediante protocolo ou por 

via de mensagem eletrônica, cuja remessa a Acadêmica deve acusar o recebimento. 
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§ 4.º A não realização das atividades avaliativas nas datas fixadas, por parte da Acadêmica, 

implicará na perda do direito à recomposição das notas, inclusive sem direito à realização de 

Prova de Segunda Chamada. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

Art. 38. Casos fortuitos ou de força maior, bem como necessidades especiais transitórias, 

incluindo prazos e condições pessoais, apresentadas pelos Acadêmicos, serão decididos pelo 

Colegiado do Curso, que deverá atentar para as particularidades de cada caso. 

Parágrafo único. Os requerimentos referidos neste Regulamento deverão ser assinados, 

preferencialmente, pelo Acadêmico, e, dependendo da especificidade do caso e sem 

necessidade de procuração, por outrem.  

 

Art. 39. Havendo indeferimento de requerimentos, aos Acadêmicos são possíveis os seguintes 

recursos administrativos, de forma sucessiva: 

I – ao Colegiado de Curso da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

II – ao Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

   

Art. 40. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior 

da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

 

Itabuna – Bahia, 29 de Outubro de 2020. 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 


