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A disciplina intitulada como Trabalho de Conclusão do Ensino Médio/TCEM foi 
incluída na matriz curricular do CEPAE a partir da Resolução nº 01/2013. Tal resolução foi 
reformulada e substituída pela Resolução 01/2018. Seu objetivo é estabelecer um espaço 
para a iniciação científica de nossos estudantes, bem como integrar o ensino e a pesquisa 
durante seu período formativo. Buscamos a formação integral de nossos estudantes e, 
por isso, entendemos que é de suma importância a realização do TCEM para ampliar 
seus conhecimentos acadêmicos e construir conhecimentos coletivos no espaço escolar.   

Pertencente ao núcleo básico do EM, a disciplina TCEM é obrigatória para todos os 
estudantes a partir do 1º ano. Eles devem ser aprovados no 1º, 2º e 3º ano para que 
recebam seu certificado de conclusão do EM.  Entretanto, somente no 2º ano há espaço 
para inclusão da disciplina no horário semanal de aulas e para os demais (1º e 3º ano) 
serão realizados encontros periódicos para acompanhamento metodológico com o 
coordenador de TCEM. A carga horária total da disciplina é de 192h (cento e noventa e 
duas horas) e está distribuída conforme a tabela abaixo:  

 

Ano Disciplina Carga Horária 

1º Trabalho de Conclusão do Ensino Médio/TCEM 64h anuais 

2º Trabalho de Conclusão do Ensino Médio/TCEM 64h anuais 

3º Trabalho de Conclusão do Ensino Médio/TCEM 64h anuais 

 

Para a organização e padronização das atividades da disciplina TCEM, foram 
estabelecidos os seguintes instrumentos de trabalho:  

 
 Termo de orientação: deve preenchido e assinado pelo orientador e orientando e 

entregue aos coordenadores de TCEM de cada ano (1º, 2º e 3º) para oficializar o 
início da orientação. Em caso de mudança de orientador, a questão deve ser 
encaminhada ao coordenador de TCEM e, em conjunto, solucionada. No 3º ano, as 
trocas de orientação devem ser comunicadas e aprovadas no Conselho Diretor do 
CEPAE.  

 Formulário de controle de presença: as atividades realizadas durante cada ano 
letivo são computadas pelo professor orientador e encaminhadas no final da quarta 
escala ao coordenador de TCEM (do ano de ensino correspondente). Os estudantes 
do 1º, 2º e 3º ano devem ter participação mínima de 75% nas atividades propostas 
para que sejam aprovados.  

 Certificado de participação no III Seminário de TCEM: obrigatório para todos os 
estudantes do 1º, 2º e 3º ano. Os alunos do 3º ano participarão na modalidade 
“comunicação oral”.  

 Ata de defesa de TCEM: todos os estudantes do 3º ano do EM devem entregar ao 
coordenador de TCEM a ata da defesa de seu trabalho final. A aprovação do trabalho 
permeará os conceitos A, B e C. Caso os conceitos sejam D ou E os estudantes 



serão reprovados. Em caso de defesa em tempo hábil (no mínimo 1 mês antes da 
data final prevista para as defesas), os estudantes podem corrigir e reapresentar seu 
TCEM na tentativa de aprovação. Estando fora desse prazo, os estudantes 
permanecem reprovados e, consequentemente, serão reprovados no 3º ano do EM.  

 Versão final do TCEM: todos os estudantes do 3º ano necessitam entregar a versão 
final de seu trabalho (com a realização de todas as correções exigidas pela banca) ao 
coordenador de TCEM em versão impressa (encadernada) e digital (via e-mail).  
 

Envolvidos diretamente nas atividades da disciplina de Trabalho de Conclusão do 
Ensino Médio temos três sujeitos: o estudante, o orientador e o coordenador de TCEM. 
Cada sujeito deve assumir suas responsabilidades e efetivar as atividades que 
correspondem a sua função:  

 
 Estudante/orientando: deve estar atento aos prazos estipulados para cada uma de 

suas atividades. Necessita realizar as atividades definidas por seu orientador, 
participar das reuniões de orientação, realizar as leituras solicitadas, entregar os 
trabalhos dentro dos prazos, sanar todas suas dúvidas, buscar auxilio sempre que 
necessário, comunicar qualquer problema decorrido das orientações ao coordenador 
de TCEM.  

 Orientador: cabe ao orientador supervisionar todas as atividades de seu orientando, 
cobrar sua presença nas reuniões de orientação, indicar leituras, esclarecer 
metodologias e teorias necessárias para a realização do trabalho, acompanhar o 
processo de construção do texto, definir a banca de defesa de TCEM e estar presente 
durante esta atividade, entregar ao estudante os documentos necessários para o 
encerramento da disciplina.  

 Coordenador de TCEM: deve utilizar suas aulas para explicar aos estudantes como 
se organiza a disciplina e quais são seus objetivos; receber todos os termos de 
orientação dos estudantes no prazo definido e cobrar daqueles que não entregaram; 
organizar as tabelas de orientação e encaminhar aos orientadores e gestores; receber 
os documentos oficiais dos estudantes; lançar os conceitos das turmas no sistema e 
auxiliar orientadores e orientandos na resolução de possíveis problemas.  
 

As modalidades de apresentação do TCEM são as seguintes: monografia; artigo; 
resumo expandido; documentário; exposição; apresentação artística e/ou cultural; e 
outras modalidades em casos especiais. A escolha da modalidade de apresentação fica 
a critério do orientador e do estudante. Para as modalidades documentário, exposição e 
apresentação artística e/ou cultural é necessário, também, a apresentação de um resumo 
expandido. Essas modalidades serão explicadas durante as orientações específicas (com 
o orientador) e gerais (com o coordenador de TCEM). Para cada modalidade será 
encaminhado um modelo padrão visando o bom andamento das atividades de pesquisa.  

 
a) Os termos de orientação devem ser entregues até dia 14 de setembro. 
b) O III Seminário de TCEM será realizado no II semestre letivo de 2020. A data 

ainda será definida. Todos os alunos do 3º ano devem participar na modalidade 
“Comunicação Oral”. 

c) O formulário de frequência deverá ser assinado pelo orientador e orientando e 
entregue como comprovante da frequência e desenvolvimento do trabalho do ano 
letivo de 2020.  

d) O trabalho deverá ser apresentado para uma banca avaliadora composta por três 
docentes ou técnicos (orientador e mais dois membros). O orientador deve ser 
docente ou técnico do CEPAE e os demais membros podem ser de outras 
unidades acadêmicas da UFG.  Na avaliação geral do trabalho serão considerados 
os seguintes aspectos:  



 A apresentação oral; 

 O trabalho escrito;  

 A evolução global do aluno; 

 O conhecimento específico adquirido durante o processo; 

 Outros aspectos pertinentes ao trabalho. 
  

d) A banca avaliadora deverá atribuir ao aluno/trabalho um único conceito entre A 
e E. Caso o aluno não apresente o TCEM estará automaticamente reprovado no 3º 
ano do EM.  

 
e) As apresentações deverão ser marcadas pelo(a) ORIENTADOR(A), 

encaminhando diretamente as cópias do trabalho para a banca avaliadora. Um 
modelo de formulário pode ser utilizado para divulgação da data, hora, local e o 
nome dos componentes da banca avaliadora.  
 

f) As apresentações dos TCEM dos alunos do 3º Ano do Ensino Médio deverão 
ser realizadas entre 14 de setembro/2020 e 01 de junho/2021.  
 

g) A entrega da documentação (Avaliação, Frequência, Certificados e Versão 
Final do Trabalho) deve ser realizada até 08 de junho/2021. A coordenadora de 
TCEM (Profa. Fabiana F. Fernandes) receberá a documentação e digitará os 
conceitos no sistema.  

 
h) O aluno que não entregar a documentação até a data estipulada terá atribuído o 

Conceito E no sistema SISCEPAE, implicando na sua REPROVAÇÃO. 
 

i) O aluno que não comparecer as orientações e não apresentar as atividades 
solicitadas pelo orientador dentro dos prazos estipulados terá sua apresentação 
convocada e publicada formalmente.   

 
a. O não comparecimento do aluno implicará na avaliação REPROVADO com 

CONCEITO E;  
b. Em caso de comparecimento e apresentação de conteúdo, ficará a critério 

da Banca Examinadora realizar a avaliação. 
 
Sempre que surgir dúvidas, entre em contato com a coordenadora.  
Grata pela atenção, 

 
Goiânia, 03 de setembro de 2020.  

 
 
 

Profa. Fabiana P. F. Fernandes 
Coordenadora Geral e do 3º Ano 

Departamento de Espanhol 
coordtcemcepae@gmail.com 
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