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PROGRAMA DE NIVELAMENTO

JUSTIFICATIVA
A FACULDADE DE TECNOLOGIA ALFA DE UMUARAMA prevê em seu Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) ações e políticas amplas para formação profissional de seus alunos; possibilidade da
continuidade dessa formação durante a realização do próprio curso; promoção da continuidade do
aperfeiçoamento após o término do curso.
Partindo da elaboração de um diagnóstico inicial, são oferecidas atividades, cuja frequência será
opcional para os acadêmicos, porém, exigirá o envolvimento do corpo docente, para que os alunos com
desempenho inferior à média de cada turma, possam receber o apoio necessário ao prosseguimento dos
estudos.

O corpo docente é instruído para estar atento ao desempenho e evolução dos discentes,

buscando identificar imediatamente qualquer diferença de nível entre os alunos que possa trazer como
consequência problemas de nivelamento das classes ou de compreensão do conteúdo do Curso. Uma das
grandes preocupações da FACULDADE DE TECNOLOGIA ALFA DE UMUARAMA é a promoção de
treinamento pedagógico continuado ao seu corpo docente, fazendo com que os professores percebam, com
mais facilidade, sinais de dificuldades e/ou distúrbios de aprendizagem nos alunos. Com essa visão, o
encaminhamento do problema se torna mais objetivo.
Com isso, a FACULDADE DE TECNOLOGIA ALFA DE UMUARAMA estará implementando
duas das ações: a de desenvolver a capacidade intelectual e profissional, autônoma e permanente do
discente, contribuindo para sua adaptação reduzindo, assim, índices de evasão e a oferecer ferramentas
para a melhoria do seu desempenho, desde o seu ingresso na Faculdade.

OBJETIVO GERAL DOS CURSOS DE NIVELAMENTO
O programa de nivelamento da FACULDADE DE TECNOLOGIA ALFA DE UMUARAMA tem por
objetivo propiciar ao aluno ingresso, a oportunidade de amenizar deficiências em sua escolarização
fundamental e média, no sentido de que ele possa acompanhar os conteúdos relacionados ao curso. Visa
também promover uma atualização ou aprendizagem dos conhecimentos que o aluno adquiriu em cursos de
ensino médio, de forma que seu aproveitamento acadêmico seja compatível com os pressupostos
estabelecidos pela instituição, acelerando assim, sua adaptação ao ambiente acadêmico.
Através dos cursos de nivelamento, os alunos poderão não só recuperar os conteúdos ministrados
em anos escolares anteriores, mas pelo fato de possuírem outro nível de maturidade, poderão refletir e
aperfeiçoar os conhecimentos básicos, que formam o alicerce do desenvolvimento universitário, bem como
os conteúdos adquiridos no mercado de trabalho ou em situações externas a sala de aula. Em última
instância, os cursos de nivelamento proporcionarão uma maior facilidade para os docentes, na medida em
que tornam mais homogêneos os conhecimentos dos alunos.
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METODOLOGIA
As atividades de nivelamento poderão ser intensificadas no início do semestre e oferecidas
sistematicamente no decorrer do mesmo, em horários alternativos para atendimento em grandes e
pequenos grupos, de acordo com o nível de dificuldades apresentado pelos acadêmicos.
Os conteúdos são formalizados a partir das sugestões demandadas pelos alunos iniciantes que
sentirem a necessidade desse e delineados por um professor da área específica. Após será elaborado o
plano de curso para cada área específica e seu respectivo período.
As aulas serão expositivas, dialogadas, questionadas, e poderão ser oferecidas também na forma
de oficinas, a partir de pesquisa feita com os acadêmicos e professores que darão suporte à aprendizagem
específica da formação profissional na educação.

COORDENAÇÃO
A coordenação do programa será efetuada por um professor do colegiado do curso que será
responsável pelo convite aos alunos, organização das turmas, recolhimento das dúvidas dos calouros, além
de auxiliar na estruturação dos planos de curso da disciplina.

AVALIAÇÃO
Após cada unidade de aula será efetuada uma pesquisa para levantar o aproveitamento e a partir
dos dados colhidos, será efetuada uma análise para possíveis correções. O setor de Avaliação Institucional
definirá e realizará a avaliação dessas atividades, encaminhando os resultados à coordenação dos cursos à
direção da Faculdade para que sejam procedidos ajustes e implementações na atividade.

INSCRIÇÃO
Serão abertas se houver necessidade nos semestres ou entre semestres. A Coordenação do curso
fará a divulgação do programa. As inscrições e o planejamento ocorrerão conforme os temas propostos,
sempre orientados por professores da área específica.
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