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ROTEIRO DE PROCEDIMENTOS PARA ATESTADO MÉDICO/ODONTOLÓGICO E REGIME
DOMICILIAR

ATESTADO MÉDICO/ODONTOLÓGICO

 É facultado ao estudante solicitar homologação do atestado médico na Coordenadoria
Ambulatorial  via  e-mail  ambulatorio.vi@ifes.edu.br e  informar:  nome  completo,
matrícula, nome do curso, telefone de contato e anexar o atestado médico;

 A  Coordenadoria  Ambulatorial  enviará  e-mail  à  Assessoria  Acadêmica  e  Pedagógica
(AAP) da Pós-Graduação/DPPG comunicando a homologação do atestado;

 A AAP enviará e-mail ao Coordenador do Curso dando ciência da homologação;
 O Coordenador comunicará aos professores a situação do estudante. 
 O atestado médico não abona falta, somente justifica a ausência. 

REGIME ESPECIAL DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (conforme Regulamento do Curso)

 O estudante que, amparado pelo Regulamento de seu curso e no prazo previsto, poderá
solicitar  regime  domiciliar  via  e-mail  pacad.vi@ifes.edu.br,  no  Protocolo  Acadêmico,
anexando o atestado médico;

 O Protocolo Acadêmico enviará à Coordenadoria Ambulatorial para homologação;
 A  Coordenadoria  Ambulatorial  enviará  e-mail  à  Assessoria  Acadêmica  e  Pedagógica

(AAP) da Pós-Graduação/DPPG comunicando a homologação do atestado;
 A AAP enviará e-mail ao Coordenador do Curso dando ciência da homologação;
 O Coordenador comunicará aos professores para seguirem as orientações previstas no

Regulamento do Curso;
 A AAP fará os procedimentos acadêmicos pertinentes no final do período letivo.

TRANCAMENTO DE CURSO POR MOTIVO DE SAÚDE

 O estudante  deverá  primeiro  solicitar  a  homologação  do atestado/laudo  médico  na
Coordenadoria  Ambulatorial,  via e-mail  ambulatorio.vi@ifes.edu.br e informar:  nome
completo, matrícula, nome do curso, telefone de contato e anexar o atestado/laudo
médico. 

 Após  a  homologação,  solicitar  o  trancamento  por  motivo  de  saúde,  no  Protocolo
Acadêmico via e-mail  pacad.vi@ifes.edu.br,  seguindo os trâmites conforme orienta o
Guia do Estudante, disponível no site do curso.

OBS: Em caso de dúvida(s), o estudante deverá procurar a Coordenadoria do Curso.

Assessoria Acadêmica e Pedagógica dos Cursos de Pós-Graduação: 3331-2274 - aap.pos.vi@ifes.edu.br


