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SECRETARIA ACADÊMICA – COMUNICADO 176/2022 – 11 DE AGOSTO 

REQUERIMENTOS (ALUNO@NET) – ANEXAR ATESTADO MÉDICO/ COMPROVANTES 

(DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS) 

 

Prezados(as) Alunos(as) e Familiares,  

 

Informamos aos(às) alunos(as) e familiares da EMESP Tom Jobim que está disponível a opção de envio de 

atestados médicos e/ou comprovantes (documentos comprobatórios) no momento do preenchimento do 

requerimento no portal do(a) aluno(a). Sendo assim, não será mais necessário o envio de documentação 

por e-mail ou entrega presencial de documentos na Secretaria Acadêmica. 

 

Segue a relação de requerimentos nos quais devem ser anexados comprovantes no momento do 

preenchimento a partir do 2º semestre letivo: 

 

 ABONO DE FALTAS; 

 LICENÇA MATERNIDADE; 

 ABONO DE FALTAS – ALUNOS(AS) BOLSISTAS DOS GRUPOS ARTÍSTICOS; 

 DISPENSA DE PROGRAMA – ALUNOS(AS) BOLSISTAS GRUPOS ARTÍSTICOS. 

 

Disponibilizamos também para o requerimento JUSTIFICATIVA DE FALTAS com entrega opcional de 

documentos comprobatórios no ato da solicitação. 

 

Abaixo indicamos o passo a passo para envio dos documentos no portal do(a) aluno(a):  

1) Antes de anexar o atestado médico/documentação comprobatória no sistema, orientamos que o 

documento já esteja salvo em seu computador ou celular. Posteriormente, clique no botão anexar 

e depois em escolher arquivo. Por último, clique em gravar;  

2)  Após gravar o arquivo com atestado médico/documentação comprobatória, clique 

salvar/confirmar; 

3) Seu requerimento será gerado e enviado para análise após validação da documentação recebida, 

podendo ser deferido ou indeferido com base no item 4.1 frequência do manual do(a) aluno(a). Por 

gentileza, acompanhe o processo no portal do(a) aluno(as) - aluno@net. 

   

Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a Secretaria Acadêmica para que possamos 

ajudá-lo(a) da melhor maneira possível.   

 

Contatos da Secretaria: (11) 3221-0750 / (11) 3585-9889 / secretaria.aluno@emesp.org.br 

Acesso rápido 

 

                          

 

 

    Data do envio: 11/08/2022 

Atenciosamente, Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim 

PORTAL DO(A) ALUNO(A) 

- ALUNO@NET 
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