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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

 
 

I N S T R U Ç Ã O   N O R M A T I V A COMPLEMENTAR 

A D I A N T A M E N T O   D E   C A R G A   H O R Á R I A 

 3ª  ANO   D O   E N S I N O   M É D I O 

C E P A E  –  U F G 

 
 

Instrução Normativa Complementar que rege sobre 
os procedimentos de antecipação para a 
Conclusão do 3o Ano do Ensino Médio e considera 
as condições estruturais e pedagógicas do CEPAE-
UFG, bem como a Instrução Normativa sobre o 
Ensino Remoto Emergencial CEPAE-UFG-2021. 

 

 Considerando-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Resolução CNE/CP de 5 de agosto de 
 2021, o Regimento e a Resolução de Avaliação  do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, 

Resolve-se: 

Art. 1 - As atividades previstas para a III e IV Escalas do ano letivo de 2021, para as 
turmas de 3ª Série do Ensino Médio, originalmente elaboradas para ocorrer entre 06 de dezembro de 2021 
e 14 de abril de 2022, serão antecipadas para o período entre 01 de setembro de 2021 e 02 de fevereiro de 
2022. 

Parágrafo Único – Os estudantes que não aderirem a esta antecipação poderão 
concluir suas atividades escolares no prazo original, sem prejuízo de acompanhamento 
didático-pedagógico. 

Art. 1 O número de atividades previstas para a III e IV Escalas, do ano letivo de 2021, 
para as turmas de 3ª Série do Ensino Médio, originalmente elaboradas em quantidade de 3 (três) 
atividades/roteiros por escala, conforme IN-ERE-CEPAE-UFG-2021, será reduzido para 2 (duas) 
atividades/roteiros por escala, sem prejuízo de conteúdo e carga horária. 

Art. 2 Os conteúdos das atividades/roteiros antecipados corresponderão ao mesmo 
conteúdo programado para os estudantes da 3ª Série do Ensino Médio, que não aderirem a esta 
antecipação de carga horária e conteúdo. 

  Art. 3 As atividades/roteiros de antecipação, que contemplam a III e IV Escalas de 
2021, serão encaminhadas pelos docentes e devolvidas pelos estudantes, conforme indicado a seguir, em 
ambiente virtual adequado e adotado pela instituição. 

I. A primeira atividade/roteiro de antecipação para a III Escala de 2021 será 
encaminhada pelo docente em 01 de setembro de 2021 e devolvida pelo 
discente até 30 de setembro de 2021, perfazendo a carga horária de 3 (três) 
semanas letivas. 
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II. A segunda atividade/roteiro de antecipação para a III Escala de 2021 será 
encaminhada pelo docente em 04 de outubro de 2021 e devolvida pelo discente 
até 30 de outubro de 2021, perfazendo a carga horária de 4 (quatro) semanas 
letivas. 

III. A primeira atividade/roteiro de antecipação para a IV Escala de 2021 será 
encaminhada pelo docente em 03 de novembro de 2021 e devolvida pelo 
discente até 18 de dezembro de 2021, perfazendo a carga horária de 4 (quatro) 
semanas letivas. 

IV. A segunda atividade/roteiro de antecipação para a IV Escala de 2021 será 
encaminhada pelo docente em 20 de dezembro de 2021 e devolvida pelo 
discente até 22 de janeiro de 2022, perfazendo a carga horária de 4 (quatro) 
semanas letivas. 

 Art. 4 Nas datas estipuladas para encaminhamento das atividades, todas as disciplinas 
deverão disponibilizar aos estudantes suas atividades e roteiros, de forma detalhada, descrevendo, 
especialmente, o processo avaliativo e a carga horária. 

 Art. 5 Os estudantes deverão realizar as avaliações/atividades previstas nos roteiros 
dentro do prazo estipulado. 

Parágrafo Único – O Conselho de Classe poderá estender, caso necessário, as datas 
de recebimento das atividades/avaliações dos estudantes, desde que o prazo final não 
ultrapasse a data limite de 29 de janeiro de 2022. 

Parágrafo Segundo – O Conselho de Classe Final, considerando as condições de 
antecipação de aulas, com objetivo de avaliar a aprovação ou reprovação dos 
estudantes, será realizado no dia 02 de fevereiro de 2022.  

 Art. 6 Para ter sua aprovação no Conselho de Classe, a ser realizado em 02 de fevereiro 
de 2022, o estudante deverá: 

I. Ter realizado as avaliações/roteiros de todas as escalas do ano letivo de 2021; 

II. Ter registrado no sistema de notas do CEPAE-UFG, quatro conceitos 
correspondentes as escalas do ano letivo de 2021; 

III. Ter executado toda a carga horária das disciplinas eletivas como previsto no PPC-
CEPAE-UFG; 

IV. Ter defendido, com conceito satisfatório, o Trabalho de Conclusão de Ensino Médio 
até 29 de janeiro de 2022; 

V. Não possuir número de faltas superior a 25% em uma única disciplina. 

 Art. 7 O estudante que for aprovado no Conselho de Classe, a ser realizado no dia 02 de 
fevereiro de 2022, poderá solicitar à secretaria do CEPAE-UFG seu diploma e histórico escolar, 
considerando-se o período de 30 (trinta) dias, a partir da data de solicitação desses documentos. 

 Parágrafo único – Será emitida uma Declaração de Conclusão de Ensino Médio pela 
Secretaria do CEPAE/UFG, conforme resultado de aprovação emitido pela Coordenação Pedagógica. 

 Art. 8 Os estudantes que não se qualificarem para a avaliação final no Conselho de Classe, a ser 
realizado em 02 de fevereiro de 2022, serão avaliados em um novo Conselho de Classe, a ser realizado no 
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final do ano letivo de 2021 (conforme cronograma publicado pela coordenação do Ensino Médio), devendo 
cumprir com os seguintes prazos: 

I. Encaminhar as atividades/avaliações referentes à III Escala de 2021 até 12 de 
fevereiro de 2022; 

II. Encaminhar as atividades/avaliações referentes à IV Escala de 2021 até 04 de abril 
de 2022; 

III. Concluir toda a carga horária das disciplinas eletivas como previsto no PPC-
CEPAE-UFG até 14 de abril de 2022; 

IV. Defender, com conceito satisfatório, seu Trabalho de Conclusão de Ensino Médio 
até 04 de abril de 2022; 

V. Não possuir número de faltas superior a 25% em uma única disciplina. 

  Art. 9  As atividades de antecipação poderão ocorrer de forma síncrona e assíncrona. 

Parágrafo Primeiro – Os roteiros/atividades deverão ser encaminhados para realização, 
preferencialmente, de forma assíncrona, facultado ao professor a execução de 
atividades síncronas destinadas aos conteúdos antecipados. 

Parágrafo Segundo – Os docentes que desejarem realizar atividades síncronas para os 
conteúdos antecipados devem solicitar à coordenação um espaço no horário escolar das 
turmas de 3ª Série do Ensino Médio, de modo que não atrapalhe o desenvolvimento das 
demais atividades escolares da turma e das demais turmas. 

Art. 10 As atividades/roteiros, referentes a antecipação de conteúdos e carga horária, 
destinados às III e IV Escalas de 2021, ocorrerão concomitantemente com as atividades/roteiros de 
conteúdos e carga horária destinados à Primeira e Segunda Escala de 2021. 

Art. 11 É ofertado ao estudante desistir da antecipação, por qualquer motivo, sendo 
obrigado a comunicar à coordenação sua desistência e adoção do tempo normal para a execução das 
atividades do ano letivo de 2021.  

Art. 12 Não será permitido, ao estudante, aderir à antecipação de conteúdo e carga 
horária após seu início, uma vez que poderá haver prejuízo de conteúdos, carga horária e avaliações. 

Art. 13 Esta Instrução Normativa Complementar, devidamente aprovada pelo Conselho 
Diretor do CEPAE-UFG, entrará em vigor na data de sua aprovação e complementa a IN-ERE-CEPAE-
UFG-2021. 

 

 

 

Prof. Dr. Alcir Horácio da Silva 

Diretor do CEPAE-UFG 
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Apêndice 1 

Quadro resumo para atividades de antecipação 
 

 

 


