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INSTRUÇÃO NORMATIVA TRABALHO EFETIVO DISCENTE 

(TED) 

Art. 1º - A presente instrução normatiza a execução do Trabalho Efetivo Discente – TED da 
Faculdade de Balsas, obedecendo ao disposto na Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no 
Parecer CNE/CES nº 261, de 09 de novembro de 2006, no Parecer CNE/CES nº 8, de 
31/01/2077, na Resolução nº 2, de 18/06/2007 e na Resolução CNE/CES nº 3, de 02 de julho de 
2007. 

 

Art. 2º - O Trabalho Efetivo Discente (TED) faz parte das atividades acadêmicas e são 
desenvolvidas sob a orientação e avaliação de docentes e realizadas pelos discentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As atividades de Trabalho Efetivo Discente são previstas nos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos. 

 

Art. 3º - Os TEDs constituem parte da carga horária das disciplinas às quais se vinculam. 

 

Art. 4º - Os TEDs são desenvolvidos em horários diferentes aos destinados às atividades 
presenciais (aulas teóricas e práticas).  

 

Art. 5º - Para efeitos desta instrução normativa, os Trabalhos Efetivos Discentes (TED) 
compreendem, exemplificativamente: atividades em biblioteca (frequência e utilização), atividades 
relacionadas aos laboratórios (relatórios de experiências e outras), trabalhos individuais ou em 
grupo determinados pelo professor, trabalhos de iniciação científica, práticas de ensino, estudo 
dirigido, estudo de caso, sala de aula invertida, Blendend Learning, resolução de exercícios do 
Portal do Aluno ou de listas, programadas para serem supervisionadas pelos professores. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os trabalhos efetivos discentes são detalhados no início de cada período 
letivo nos Planos de Ensino das disciplinas às quais se vinculam, e serão aprovadas pela 
coordenação de curso, a quem compete acompanhar o seu desenvolvimento.  

 

Art. 6º - Cabe aos docentes responsáveis pelos TEDs supervisionar e avaliar o desempenho dos 
alunos. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As avaliações do TED devem fazer parte da composição da nota da AV3. 

 

Art. 7º - Em cada semestre, o aluno deverá cumprir a quantidade de horas de TED definida para 
seu curso, conforme definido no Projeto Pedagógico. 

§1º - A comprovação da realização dos TED, em cada semestre, será feita mediante a entrega 
das atividades. 
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§2º - A não entrega dos TEDs ao professor implicará em perda da nota e da carga horária 
atribuída às atividades. 

 

Art. 8º - É vedado o aproveitamento dos TEDs como atividades complementares ou sua utilização 
para reposição de aulas presenciais não ministradas pelos docentes. 

 

Art. 9º - Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação, em conjunto com a direção a qual 
se subordina o curso, ouvidas as partes interessadas. 

 

Art. 10 - A presente instrução entra em vigor, nesta data. 

 

Balsas, 23 de janeiro de 2018. 

 


