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NORMATIVA CEPAE Nº 01/2018. 

 

 

Normatiza o modelo e a forma de 

execução dos Trabalhos de Conclusão 

do Ensino Médio/TCEM desenvolvidos 

no CEPAE/UFG. 

 

O Conselho Diretor do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 

(CEPAE) da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições 

legais, estatuárias e regimentais, reunido em sessão plenária realizada no dia 

21 de dezembro de 2017, define as normativas para a realização da disciplina 

de Trabalho de Conclusão do Ensino Médio, pertencente ao núcleo básico, 

obrigatória para todos os alunos do Ensino Médio. 

 
 
 RESOLVE: 
 

Apresentação e Gerência da Disciplina 
 

 Art. 1º A disciplina de Trabalho de Conclusão do Ensino Médio (TCEM) 
pertence à matriz curricular do Ensino Médio e é destinada aos alunos do 
Ensino Médio (EM), sendo obrigatória e necessária para a conclusão do curso 
de EM. 
 
 Art. 2º A carga horária da disciplina TCEM será de 64h horas anuais, 
prevendo atividades de escrita, pesquisa e orientação desenvolvidas pelo aluno 
e orientadas pelo docente e/ou técnico do CEPAE/UFG. A disciplina possuirá 
carga horária fixa no horário escolar da 2ª série do EM e nas demais (1ª e 3ª) 
as atividades são organizadas pelos coordenadores de TCEM.  
 

Art. 3º A frequência do aluno, bem como o desenvolvimento do TCEM e 
do projeto será de responsabilidade do orientador e do coordenador.  
 

Art. 4º Um formulário de frequência deverá ser entregue à coordenação 
da disciplina, pelo professor orientador, como meio que comprove a carga 
horária mínima necessária para a conclusão do curso. A carga horária mínima 
para aprovação corresponde a 75% da carga horária total.  
 
 Art. 5º O TCEM (nas modalidades definidas para cada série) deverá ser 
apresentado para uma banca avaliadora composta por 3 (três) professores 



e/ou técnico, dentro dos prazos estipulados pela coordenação de TCEM, que 
fará a avaliação global do trabalho, considerando: 

a) A evolução científica do aluno. 
b) A apresentação do aluno. 
c) O conhecimento adquirido pelo aluno. 
d) O trabalho escrito apresentado. 
e) Outros aspectos pertinentes ao trabalho. 

 
 Art. 6º A banca avaliadora deverá atribuir ao aluno/trabalho um conceito 
entre A e E, seguindo as especificações do Projeto Político Pedagógico do 
CEPAE/UFG. Os alunos que receberem conceitos D ou E serão reprovados e 
deverão cursar novamente a série correspondente.   
 
 Art. 7º A disciplina terá um coordenador geral de TCEM (que poderá ser 
também coordenador da 3ª série) e de coordenadores específicos, ou seja, 1 
coordenador para a 1ª série, 1 coordenador para a 2ª série e 1 coordenador 
para a 3ª série. O coordenador geral será responsável pela coordenação e 
organização do TCEM dentro do CEPAE/UFG. 
 

 
Atribuições dos Coordenadores do TCEM 

 
Art. 8º Apresentar no início do ano a proposta pedagógica da disciplina 

para os alunos da 1ª, 2ª e 3ª Série do Ensino Médio. 
 
Art. 9º Encaminhar os documentos e/ou formulários pertinentes para o 

funcionamento da disciplina na instituição e para o preenchimento durante o 
processo de realização e defesa do TCEM, tais como:  

a) Formulário de solicitação de orientação. 
b) Formulário de frequência. 
c) Folha para avaliação individual. 
d) Ata de aprovação ou reprovação.  
e) Certificado de participação em banca de avaliação de TCEM. 
f) Modelos de trabalhos para apresentação final. 

 
Art. 10º O coordenador deverá receber dos professores orientadores 

e/ou dos alunos os seguintes documentos para finalizar o processo:  
a) Formulário de solicitação de orientação preenchido. 
b) Formulário de frequência preenchido. 
c) Ata de aprovação ou reprovação.  
d) Certificado de participação no Seminário de TCEM (para 

alunos da 3ª série). 
e) Certificado de participação no Seminário de Projetos de TCEM 

(para alunos da 1ª e 2ª série). 
f) Certificado de participação em evento (Circula, Conpeex, 

Febrat, outros).  
g) TCEM nos modelos estabelecidos pela coordenação em 

versão digital e impressa. 
 



Art. 11º Arquivar todos os TCEM recebidos e encaminhar a versão 
digital para disponibilizar na página do CEPAE/UFG.  
 
 Art. 12º O coordenador deverá digitar notas e frequências dos alunos no 
sistema SisCEPAE após a entrega do trabalho final, corrigido. 

 
 

Atribuições do Orientador 
 

Art. 13º É dever do orientador: 
a) Marcar e realizar orientação periódica (no mínimo 

mensalmente). 
b) Observar e avaliar o desenvolvimento da pesquisa do aluno. 
c) Verificar o comparecimento do aluno em reuniões pertinentes 

para o desenvolvimento do trabalho. 
d) Acompanhar, ler e revisar a redação de trabalhos e outros 

materiais. 
e) Definir data, hora e local da apresentação do trabalho final. 

Caso o aluno não apareça o trabalho é reprovado. 
f) Escolher 4 (quatro) professores para compor a banca 

avaliadora (sendo 1 suplente). 
g) Encaminhar para a banca avaliadora informações completas e 

formalização da apresentação final do trabalho. 
h) Estar presente na apresentação do aluno. 
i) Encaminhar para o professor coordenador o trabalho final 

devidamente corrigido, contemplando todas as indicações da 
banca avaliadora. 

j) Encaminhar o formulário de frequência do aluno juntamente 
com o trabalho final, descrito no item anterior. 

 
Art. 14º Será de responsabilidade do orientador a remarcação e 

reorganização do trabalho (juntamente com o seu orientando), a montagem das 
correções e readaptação do trabalho, caso reprovado em primeira instância. O 
trabalho deverá ser reapresentado para a mesma banca avaliadora. 

 
 

Atribuições do Aluno 
 

 Art. 15º Escolher até a data limite, estipulada pela coordenação geral da 
disciplina, um orientador (professor ou técnico do CEPAE/UFG) e apresentar o 
formulário devidamente preenchido. 
 
 Art. 16º Comparecer às reuniões marcadas pelo orientador para 
realização de atividades pertinentes para o desenvolvimento da pesquisa, 
redação do trabalho e construção de materiais necessários ao projeto. 
 
 Art. 17º O aluno deverá apresentar a modalidade de TCEM definida 
para sua série a uma banca avaliadora. A apresentação deverá seguir critérios 
estabelecidos pelo orientador. 
 



 Parágrafo Primeiro: Para os alunos que cursam a 1ª série do Ensino 
Médio a partir de 2018 fica estipulado que o prazo mínimo para a apresentação 
final do TCEM será no início do primeiro semestre cursado da 3ª série do EM. 
O prazo final será no encerramento das atividades do primeiro semestre do ano 
letivo em questão.   
            

Parágrafo Segundo: Para os alunos que cursam a 2ª série do Ensino 
Médio em 2018 fica estipulado que o tempo mínimo para a apresentação do 
TCEM será o início da 3ª série e o prazo máximo será dezembro de 2019 (a 
data específica será estipulada pela coordenação de TCEM).  

 
Parágrafo Terceiro: Para os alunos da 3ª série do Ensino Médio 

(cursada em 2018) fica estipulado que o tempo mínimo para apresentação do 
TCEM no primeiro semestre e máximo até 01/12/2018.   

 
Parágrafo Quarto: Alunos novatos ingressantes na Terceira série do 

Ensino Médio terão seus prazos avaliados e julgados pelos professores 
coordenadores do projeto TCEM no ano vigente. 
 
 Art. 18º Caso aprovado, o aluno deverá encaminhar a versão final do 
trabalho, devidamente encadernado e digital, contendo a ata de aprovação, 
formulário de frequência, certificado de apresentação no Seminário de TCEM e 
certificado de participação em evento. 
 
 Parágrafo único: caso reprovado em primeira instancia, o aluno (em 
conjunto com seu orientador) poderá reapresentar para a mesma banca 
avaliadora outro trabalho buscando sua aprovação. Este trabalho deverá ser 
avaliado seguindo os mesmos critérios do anterior. Este trabalho deverá ser 
apresentado em no máximo 30 dias após a primeira apresentação. Entretanto, 
é necessário tempo hábil para uma segunda avaliação e não poderá 
ultrapassar a data limite das apresentações.  
 
 

Disposições Finais  
  
 Art. 19º Esta normativa entra em vigor na data de sua aprovação pelo 
Conselho Diretor do CEPAE/UFG.  
 

Art. 20º Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação de curso 
de Ensino Médio, orientadores e professores coordenadores do CEPAE/UFG, 
com anuência do Conselho Diretor desta unidade acadêmica. 

 
 

 
Goiânia, 21 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

Diretor do CEPAE/UFG 


