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REGULAMENTO PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS EM REGIME ESPECIAL 

CAPÍTULO I 

DA  SOLICITAÇÃO DO  REGIME 
 DE  ATENDIMENTO  ESPECIAL  

Artigo 1 – Conforme os Artigos 159 à 162 do Regimentos Escolar da UniCerrado, têm direito a 
Regime Especial de atendimento alunos regularmente matriculados que comprovem incapacidade 
física temporária ou permanente, gestantes e pessoas com necessidades especiais educacionais - 
PNEE.  

Artigo 2 – Toda solicitação de atendimento pelo Regime Especial deve ser feito pelo aluno ou 
responsável legal, mediante protocolo, encaminhado à direção do curso ao qual esteja 
regularmente matriculado. 

Parágrafo único – Estar matriculado é condição obrigatória para que o aluno solicite atendimento 
em Regime especial. 

Artigo 3 – O aluno deve comprovar a sua condição mediante atestado e laudo, expedido por 
médico devidamente credenciado no CRM e com especialização na área.  

Parágrafo único – Em caso de dúvida a instituição pode requerer relatório ou laudo, expedido por 
outro médico ou especialista que não seja da área médica, como psicólogo, fonoaudiólogo, 
psicopedagogo, fisioterapeuta, dentre outros. 

Artigo 4 – Caso o aluno solicite um atendimento especial, com a necessidade de um profissional de 
apoio, o referido processo deve ser encaminhado à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos 
Estudantis, para ciência e providências. 
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Parágrafo único – A Pró-Reitoria após analisar a pertinência do pedido deve enviar o mesmo para 
análise por parte de uma comissão multidisciplinar que deve emitir relatório, indicando neste caso 
ações e providências. 

Artigo 5 – A contratação e/ou indicação de profissional de apoio, quando necessário, deve ser 
enviado a FESG para providências. 

§ 1.° O profissional de apoio deve ser formado em Pedagogia ou com formação/capacitação na 
área da inclusão; 

§ 2.° O profissional de apoio pode acompanhar/orientar mais de um aluno, desde que não ocorra 
choque de horários ou os mesmos estejam matriculados no mesmo curso; 

§ 3.° Caso o profissional de apoio não possua capacitação na área da inclusão esta pode ser 
realizada por curso específico promovido pela PROEC; 

§ 4.° O processo referente a seleção de um profissional de apoio pode incluir condições especiais 
de formação inerentes ao serviço de acompanhamento do(s) discente(s) em questão.  

CAPÍTULO II 

DA COMISSÃO MULTIDISCIPLINAR 

Artigo 6 – Alunos com necessidades especiais educativas – PNEE, após solicitarem atendimento em 
Regime Especial devem ser submetidos a uma avaliação pela comissão multidisciplinar com a 
finalidade de identificar as necessidades que o mesmo possui e os materiais e procedimentos 
didáticos necessários ao seu aprendizado na UniCerrado. 

Parágrafo único – Entende-se por pessoas com necessidades especiais educativas – PNEE, aquelas 
que apresentam significativas diferenças físicas, sensoriais ou intelectuais, decorrentes de fatores 
inatos ou adquiridos, de caráter permanente, que acarretam dificuldades de aprendizagem.  

Artigo 7 – A Comissão Multidisciplinar será formada pelos seguintes profissionais, indicados pelo 
Pró-Reitor da PROEC: 

 I   – Um psicopedagogo; 
 II  – Um psicólogo; 
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 III – Um educador físico; 
  

§ 1.°– Preferencialmente os profissionais acima nominados devem ter formação na área da 
inclusão, em nível lato ou stricto sensu; 

§ 2.° -  Em sua primeira reunião, após constituição, a Comissão deve escolher internamente o seu 
presidente; 

§ 3.° - O membros da comissão devem dedicar 2 (duas) horas semanais de trabalho na mesma. 

Artigo 8 – A Comissão Multidisciplinar se reúne por convocação do seu presidente ou por solicitação 
do Pró-Reitor da PROEC. 

Artigo 9 – Compete a Comissão Multidisciplinar analisar e emitir pareceres sobre a necessidade e 
tipo de apoio, materiais e/ou adaptações didáticas e estruturais necessárias ao curso e a instituição 
e que visem garantir os direitos e a equidade de condições de ensino aos PNEE; 

§ 1.°– Caso necessário a Comissão Multidisciplinar pode solicitar do aluno laudos e exames 
complementares de outros profissionais, como médicos e fonoaudiólogos; 

 § 2.°– Cabe a Comissão Multidisciplinar  auxiliar a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos 
Estudantis, a Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, Diretores de Curso e Chefia de Campus na 
elaboração e aplicação de políticas e ações inclusivas nos cursos e na UniCerrado, inclusive relativas 
à capacitação de professores e funcionários referentes a este tema. 

CAPÍTULO III 

DO ATENDIMENTO ESPECIAL TEMPORÁRIO 

Artigo 10- A partir do oitavo mês de gestação e durante no máximo três meses a estudante em 
estado de gravidez tem direito a ser inclusa no regime de atendimento especial do UniCerrado, 
desde que o pedido seja devidamente protocolado e comprovado, conforme artigo 3 deste 
regulamento; 
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Artigo 11 - O aluno com incapacidade temporária, decorrente de doença infectocontagiosa, que 
provoque incapacidade de locomoção ou nos demais casos previstos por lei, tem direito ao 
atendimento especial conforme prazo estabelecido pelo atestado médico apresentado, conforme 
artigo 3 deste regulamento. 

Artigo 12 – O aluno em regime de atendimento especial temporário terá o abono de suas faltas no 
período correspondente ao período estipulado no atestado médico e contados a partir da data de 
protocolo do pedido. 

Artigo 13 – Fica sob responsabilidade do aluno realizar o estudo do conteúdo das disciplinas 
durante o referido período, devendo o professor indicar o conteúdo ao mesmo ou a seu 
representante/responsável, por meio físico ou digital; 

§ 1. – No caso de aulas práticas ou laboratoriais deve o aluno após seu retorno agendar com o 
professor uma data para a realização das mesmas e, em caso de impossibilidade, realizar uma 
atividade estipulada pelo professor para substituí-la; 

§ 2.°– Em relação a atividades de estágio o aluno deve fazer o mesmo em outro semestre, sempre 
de forma integral e com a anuência do coordenador de estágio do curso; 

§ 3.°- O aluno que esteja sendo orientado em trabalho de conclusão de curso ou semelhante, pode 
continuar a mesma, de forma semipresencial, desde que com a anuência do orientador e do 
coordenador/supervisor da atividade junto ao curso; 

§ 4.°- Caso o aluno não tenha condições ou não tenha interesse em ser orientado na forma 
semipresencial, o mesmo deve solicitar o trancamento da disciplina, à qualquer tempo, e retornar 
no próximo semestre ou quando estiver em condições. 

Artigo 14 – O regime de atendimento especial não exime o aluno de realizar atividades avaliativas, 
como provas, trabalhos, seminários, apresentação ou defesa de trabalho de conclusão de curso, 
dentro outras, inerentes a cada disciplina, ao plano de curso do professor e ao Projeto do Curso. 

§ 1.°– O aluno pode realizar as provas em casa ou em outro local que tenha acesso, desde que sob 
a supervisão de um professor do UniCerrado indicado pela direção do curso; 

§ 2.°– Pode o aluno realizar as provas e demais trabalhos substitutivos em relação aos que perdeu  
após o seu retorno, elaborados e sob a supervisão do professor da disciplina, em dia e horário 
especial previamente agendado pelo mesmo e sob a anuência do Diretor de curso; 

§ 3.°– Os conteúdos, a forma e a metodologia das avaliações para alunos em regime especial 
temporário devem ser os mesmos que os aplicados aos demais alunos. 
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Artigo 15 – Pode a qualquer momento o aluno pedir o seu desligamento do regime de atendimento 
especial temporário, devendo para isto protocolar pedido de desistência do mesmo. 

Parágrafo único – Em caso de desistência o aluno deve retornar imediatamente a sala de aula 
perdendo o direito ao regime de atendimento especial. 

Artigo 16 – A inserção do aluno no regime de atendimento especial não exime o mesmo do 
pagamento da mensalidade. 
  
Parágrafo único – Especificamente no caso de estágio obrigatório, o valor inerente aos créditos da 
disciplina será abatido do valor da sua mensalidade. 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 17 - Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos em primeira instância pela 
Comissão Multidisciplinar e, em segunda instância, junto à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 
Assuntos Estudantis - PROEC.   


