
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃO CEPAE Nº 01/2019

Estabelece  normas  para  aproveitamento  de

Disciplina  Eletiva,  ofertada  no  Núcleo  Flexível  do

Ensino Médio do CEPAE-UFG

O  CONSELHO  DIRETOR  DO  CENTRO  DE  ENSINO  E  PESQUISA  APLICADA  À  EDUCAÇÃO  DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no  uso  de  suas  atribuições  legais,  estatutárias  e  regimentais  e  considerando

oportuna a efetiva implementação de normas para regulamentar o aproveitamento de Disciplina Eletiva que constituem o

Núcleo Flexível do Ensino Médio, ou de atividades anuais relacionadas ao TCEM, reunido em sessão plenária ordinária

realizada no dia 1º de outubro de 2019. 

R E S O L V E

Art. 1º O aproveitamento de Disciplina Eletiva, do Núcleo Flexível do Ensino Médio do CEPAE-UFG, poderá se dar

por duas formas:

I. Aproveitamento por Curso Extracurricular;

II. Aproveitamento por atuação em Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior (PIBIC-Jr) ou

equivalente.

Art. 2º O aproveitamento de Disciplina Eletiva é limitado à 01 (uma) única disciplina de 32 horas por estudante,

sendo este obrigado a realizar, nas dependências do CEPAE-UFG, as demais Disciplinas Eletivas previstas para a conclusão

da carga horária do Ensino Médio conforme PPC-CEPAE-UFG vigente.

Art. 3º O aproveitamento de atividades anuais relacionadas ao Trabalho de Conclusão do Ensino Médio poderá se

dar unicamente por atuação do estudante em:

I. Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior (PIBIC-Jr) ou equivalente.

DO APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA ELETIVA 

POR CURSO EXTRACURRICULAR

Art.  3º  O aproveitamento de Disciplinas  Eletivas  poderá  ser  concedido ao estudante desde que os  seguindo

critérios, sobre o curso extracurricular, sejam observados:

I. Tenha carga horária mínima de 32 horas;

II. Tenha frequência mínima e 75% da carga horária do curso;

III. Tenha  nota/conceito  equivalente  para  aprovação,  segundo  a  resolução  específica  sobre  avaliação  no

CEPAE-UFG;

IV. Tenha sido realizado há no máximo 2 anos;



V. Tenha sido realizado enquanto o estudante esteja regularmente matriculado no Ensino Médio;

VI. Tenha ementa compatível com a Disciplina Eletiva no qual o estudante solicita o aproveitamento.

Art.  4º  Para  solicitar  o  aproveitamento  da  Disciplina  Eletiva  desejada,  o  estudante  deverá  seguir  a  seguinte

tramitação:

I. Matricular-se na disciplina desejada para aproveitamento;

II. No ato da matrícula nas Disciplinas Eletivas, ou ajustes de matrículas, protocolar na secretaria do CEPAE-

UFG: o histórico/certificado e a ementa do curso, emitidos pela instituição de origem, em conjunto com

formulário solicitando o aproveitamento da Disciplina Eletiva;

III. Endereçar  o  processo  ao(s)  docente(s)  responsável(is)  pela  Disciplina  Eletiva,  no  CEPAE-UFG,  para

análise.

Art. 5º A solicitação do estudante será avaliada pelo(s) docente(s) responsável(is) pela Disciplina Eletiva pleiteada

para aproveitamento.

Art. 6º O parecer do(s) docente(s) deverá ser emitido em 10 dias úteis, com ciência da Coordenação do Ensino

Médio, e deverá ser referendado no Conselho Diretor.

Parágrafo único. Em caso de indeferimento no pedido, o estudante deverá cursar a disciplina normalmente.

Art. 7º A disciplina aproveitada será registrada no histórico do estudante, com indicações de aproveitamento de

disciplina (AD) e de carga horária (CH), com o conceito e frequência registrados conforme obtido no curso extracurricular na

instituição de origem.

DO APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA ELETIVA 

POR PARTICIPAÇÃO EM PIBIC-Jr OU EQUIVALENTE

Art. 8º O aproveitamento de Disciplinas Eletivas por participação em projetos PIBIC-Jr ou equivalente poderá ser

concedido desde que atenda aos seguintes critérios:

I. O estudante executou o projeto (integralmente ou parcialmente) enquanto matriculado no Ensino Médio;

II. O  estudante  comprove  que  executou  no  mínimo  200  horas  do  tempo  proposto  pelo  projeto  enquanto

matriculado no Ensino Médio. 

III. O estudante apresentou certificado/declaração, emitido pela instituição responsável, atestando cumprimento

das etapas estabelecidas pelo projeto PIBIC-Jr ou equivalente;

Art. 9º Para solicitar o aproveitamento, da Disciplina Eletiva, por participação em projetos PIBIC-Jr ou equivalente,

o estudante deverá seguir a tramitação:

I. Estar matriculado em alguma Disciplina Eletiva que queria solicitar o aproveitamento;

II. No ato da matrícula nas Disciplinas Eletivas, ou ajuste de matrículas, protocolar na secretaria do CEPAE-

UFG: o certificado/declaração PIBIC-Jr ou equivalente e o projeto aprovado pelo órgão competente, em

conjunto com o formulário solicitando o aproveitamento de Disciplina Eletiva;

III. Endereçar o processo ao Orientador do Projeto e ao(s) docente(s) responsável(is) pela Disciplina Eletiva, no

CEPAE-UFG, para análise.

Art.  10º A solicitação do estudante será avaliada pelo seu orientador no projeto PIBIC-Jr/equivalente e pelo(s)

docente(s) responsável(is) pela Disciplina Eletiva pleiteada para aproveitamento.

Art.  11º  O parecer  do Orientador  e  do(s)  docente(s)  deverão ser  emitidos  em 10 dias  uteis,  com ciência da

coordenação do Ensino Médio, e deverá ser referendado no Conselho Diretor.



Parágrafo único. Em caso de indeferimento no pedido, o estudante deverá cursar a disciplina normalmente.

Art.  12º A disciplina aproveitada será registrada no histórico acadêmico, com indicações de aproveitamento de

disciplina (AD) e de carga horária (CH), contendo carga horária e conceito como descritos no parecer do Orientador.

Art. 13º O aproveitamento de Disciplina Eletiva por uso de Projeto PIBIC-Jr ou equivalente invalida o pedido de

aproveitamento de atividades anuais relacionadas ao TCEM para aquele projeto no qual foi concedido o aproveitamento da

disciplina.

DO APROVEITAMENTO DE ATIVIDADES ANUAIS RELACIONADAS 

AO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO 

Art. 14º Os estudantes do Ensino Médio devem desenvolver anualmente atividades planejadas que caracterizam a

frequência e os conceitos da disciplina de Trabalho de Conclusão do Ensino Médio (TCEM), conforme PPC-CEPAE-UFG

vigente;

Art.  15º  Estudantes que participam de projetos de PIBIC-Jr  ou equivalentes poderão solicitar  a  dispensa das

atividades referentes ao TCEM durante o ano letivo, desde que atenda aos seguintes critérios:

I. Comprove à coordenação do TCEM, na 1ª Escala do ano letivo, sua participação em projeto PIBIC-Jr ou

equivalente no ano vigente;

II. O projeto do TCEM seja similar ao projeto PIBIC-Jr ou equivalente, durante o ano de vigência;

III. O orientador do TCEM seja o mesmo do projeto PIBIC-Jr ou equivalente, durante o ano de vigência;

IV. Apresente à coordenação do TCEM, ao final do projeto, o parecer do orientador contendo um conceito para

registro anual;

V. Apresente à coordenação do TCEM, ao final do projeto, o parecer do orientador contendo frequência para

registro anual, com pelo menos 75% do total previsto no projeto PIBIC-Jr ou equivalente;

VI. Apresente o relatório final da pesquisa, aprovado pelo orientador, como produto obtido no ano letivo;

VII. Encaminhe à coordenação do TCEM o certificado de apresentação do trabalho no CONPEEX-UFG ou

outro congresso científico.

Parágrafo  único.  Em caso  de  não  cumprimento  com o disposto  neste  artigo  o  estudante  será  considerado

reprovado na disciplina TCEM no ano letivo vigente.

Art. 16º Para solicitar o aproveitamento das atividades do TCEM o estudante deverá seguir a tramitação:

I. Solicitar, via formulário, à coordenação do Ensino Médio e à coordenação do TCEM, na 1ª Escala do ano

letivo, a dispensa das atividades previstas para o TCEM no ano vigente;

II. A solicitação deverá conter um parecer sucinto do orientador do estudante sobre o projeto em vigência e

uma cópia do projeto;

III. A solicitação deverá ser protocolada na secretaria do CEPAE-UFG. 

Art.  17º  A  coordenação  do  Ensino  Médio  e  do  TCEM  emitirão  parecer  sobre  a  solicitação  do  estudante,

comunicando ao orientador e referendando a decisão no Conselho Diretor durante a 1ª Escala do ano letivo.

Art. 18º Os estudantes do Ensino Médio, participantes de projetos PIBIC-Jr ou equivalentes, podem solicitar este

tipo de aproveitamento anualmente, durante a 1ª Escala do ano letivo.

Parágrafo  único.  O  uso  deste  recuso  impede  a  solicitação  de  aproveitamento  de  Disciplina  Eletiva  por

participação em projetos PIBIC-Jr ou equivalentes para o certificado ou projeto em uso.



Art.  19º  É  obrigatório  ao  estudante  participante  de  projeto  PIBIC-Jr  ou  equivalentes,  e  atendido  com  o

aproveitamento de atividades do TCEM, a apresentação do seu trabalho de conclusão para banca avaliadora conforme

estabelecido pelo PPC-CEPAE-UFG, uma vez que esta atividade define sua avaliação final na disciplina TCEM.

Art. 20º Esta resolução entra em vigor no ato de sua aprovação pelo Conselho Diretor do CEPAE.

Art. 21º Os casos omissos a esta resolução serão tratados pelo Conselho Diretor do CEPAE-UFG.

Goiânia, 1º de outubro de 2019.

Prof. Dr. Alcir Horácio da Silva 

Diretor do CEPAE-UFG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA ELETIVA

Estudante:
Série: (    ) 1ª Série do EM.         (    ) 2ª Série do EM.          (    ) 3ª Série do EM.
Turma: (    ) A             (     ) B
Disciplina Eletiva para Aproveitamento:
Forma de Aproveitamento: (    ) Curso Extracurricular.           (    ) Iniciação Científica.
Professor Responsável pela Disciplina:
Departamento:

Descrição:

Documentos encaminhados junto com a solicitação do estudante:
Certificado de Conclusão de Curso Extracurricular. (     ) SIM.         (     ) NÃO. 
Histórico do Curso (com nota e frequência). (     ) SIM.         (     ) NÃO.
Certificado de Conclusão/Participação em Iniciação Científica. (     ) SIM.         (     ) NÃO.
Cópia do Projeto de Iniciação Científica Aprovado. (     ) SIM.         (     ) NÃO.
Parecer do Orientador. (     ) SIM.         (     ) NÃO.

Goiânia, ____ de ______________ de ______.

_________________________________________

Assinatura do Estudante/Responsável



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE ATIVIDADES ANUAIS DO TCEM

Estudante:
Série: (    ) 1ª Série do EM.         (    ) 2ª Série do EM.          (    ) 3ª Série do EM.
Turma: (    ) A             (     ) B
Nome do Orientador:
Departamento:

Descrição:

Documentos encaminhados junto com a solicitação do estudante:
Certificado de Conclusão/Participação em Iniciação Científica. (     ) SIM.         (     ) NÃO.
Cópia do Projeto de Iniciação Científica Aprovado. (     ) SIM.         (     ) NÃO.
Parecer do Orientador. (     ) SIM.         (     ) NÃO.

Goiânia, ____ de ______________ de ______.

_________________________________________

Assinatura do Estudante/Responsável


