
 
 

Faculdade de Gestão Woli 
Avenida João Moreira Sales, nº. 690 Bairro Arasol E-mail: fgw@woli.com.br Telefone: (34) 3664-5161 Araxá – MG - CEP: 38.182.264 

MISSÃO: Contribuir para o crescimento sustentável das pessoas e organizações, através de um ensino sem fronteiras, de excelência, por meio de soluções inovadoras 
 

 

 
CONSELHO SUPERIOR 

RESOLUÇÃO Nº. 001/2022 
 

Trata do Tratamento Especial que 
estabelece o Regime de Exercícios 
Domiciliares da FGW - Faculdade de 
Gestão Woli  

 
 

O Presidente do Conselho Superior – CONSUP da Faculdade de Gestão Woli, Prof. Dr. 
Válter Gomes, no uso de suas atribuições legais e,  
 

 
CONSIDERANDO 
 

• A Missão da FGW 
• A captação de Polos e Parceiros 
• O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 
• A Sustentabilidade Financeira 
• A necessidade de se institucionalizar procedimentos internos e externos da FGW 
• O atendimento às normas legais e a aprovação deste Conselho 

 
 

RESOLVE  
 
Art. 1º. O(a) acadêmico(a) deverá solicitar, para a Secretaria Acadêmica, por meio da Central 
de Atendimento ao Aluno, o Regime de Exercícios Domiciliares, no prazo limite de até 2 
dias antes da data da prova. 
 
Art. 2º. Terá direito ao o Regime de Exercícios Domiciliares, o(a) acadêmico(a) que 
apresentar justificativa originária de: 
 

I- Terá direito ao Regime de Exercícios Domiciliares o(a) acadêmico(a) que estiver 
incluído no tratamento excepcional dispostos no Decreto Lei 1044 de 21.10.69 e 
pela Lei 6202/75 de 17.04.75; 

II- Terá direito ao Regime de Exercícios Domiciliares o(a) acadêmico(a)-atleta que 
apresentar justificativa oriunda de competições, jogos e/ou campeonatos, com 
a data do evento e do tempo de afastamento; 

III- Terá direito ao Regime de Exercícios Domiciliares o(a) acadêmico(a) que 
justificar ausência de domicílio por motivo de viagem de trabalho; 

IV- Terá direito ao Regime de Exercícios Domiciliares o(a) acadêmico(a) que  
apresentar uma justificativa que revele a necessidade de 
permanência/repouso em seu domicílio. 

 
Art. 3º. Cabe a Secretaria Acadêmica responder via e-mail para o(a) estudante, com cópia 
para a coordenação, a senha exclusiva para que o aluno exerça o Regime de Exercícios 
Domiciliares. 
 
 

Araxá, 02 de Maio de 2022 
 
 

PROF. DR. VÁLTER GOMES 
Diretor Geral 
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