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REGULAMENTO DO NIVELAMENTO DA FACULDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS DE
AIMORÉS

Regulamenta o Nivelamento no âmbito da Faculdade
Presidente Antônio Carlos de Aimorés.

INTRODUÇÃO
Diante do panorama atual da Educação Básica, é possível dizer que o estudante ingressa
no ensino superior com uma base d e c o n h e c i m e n t o s q u e é peculiar a cada
pessoa, mas que resultou, principalmente, de seus estudos naquele nível. Esta
variabilidade, certamente, constitui-se em evidência que precisa ser considerada na
organização e desenvolvimento das ações curriculares em face dos objetivos do êxito
acadêmico desejados.
Para minorar tal distorção, é necessário um processo de nivelamento dos alunos da
Faculdade P r e s i d e n t e A n t ô n i o C a r l o s d e A i m o r é s o qual consistirá em subsidiá-los
em relação aos elementos básicos da Matemática, da Leitura, d a Interpretação de Textos
e Escrita no padrão culto da língua, de forma que o aluno consiga prosseguir em seus
estudos e seja capaz de alcançar bom desempenho acadêmico.

REGULAMENTO

Das Disposições Preliminares

Art. 1º. A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Aimorés proporcionará aulas de
Nivelamento em Língua Portuguesa e Matemática sempre que houver turmas de 1º e/ou 2º
períodos em seus cursos de Graduação.

Art. 2º. Todos os alunos do 1º e/ou do 2º período serão avaliados pelos docentes no 1º mês
de aula (por instrumentos diversos), para identificação de possíveis deficiências de
conteúdos básicos.
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Art.3º. Os docentes, em reunião do Colegiado de Curso, definirão os alunos com maior
deficiência de conhecimentos básicos.

Art.4º. Os alunos de que trata o artigo anterior serão convidados a participar do Programa
de Nivelamento, excluindo a possibilidade de obrigatoriedade.

Art.5º. A critério da direção e da coordenação do respectivo curso o Programa de
Nivelamento também será oferecido aos alunos dos demais períodos.
Art. 6º. O professor ministrante da disciplina se responsabilizará pelo controle da
freqüência dos alunos participantes do Programa de Nivelamento.
Art. 7º. Os docentes envolvidos no Programa de Nivelamento serão indicados pela
Direção Acadêmico-Pedagógica.
Art. 8º. O Curso de Nivelamento constará de um programa de conteúdos básicos para a
correção de falhas e complementação de conhecimentos deficitários da Educação Básica.
Dos objetivos do Programa

Art.9º. O Programa de Nivelamento da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Aimorés
tem o objetivo de oferecer ao acadêmico com dificuldades em acompanhar determinados
componentes curriculares, as condições adequadas para a superação de suas dificuldades,
especialmente nos dois primeiros períodos do curso, permitindo que ele acompanhe o
processo ensino-aprendizagem em sua plenitude.
Art.10º. A freqüência ao Programa de Nivelamento poderá ser computada como Atividades
Acadêmicas - AA, observado sempre o previsto em regulamento próprio.

Do Funcionamento do Programa
Art. 11º. As aulas ocorrerão durante a semana, no período matutino e/ou vespertino em
horários diferenciados, podendo inclusive ser aos sábados, conforme calendário e horário
estabelecido.
Art. 12º. As aulas são oferecidas sob a orientação e acompanhamento de docentes
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qualificados e com experiência para identificar as dificuldades que interferem no
desempenho acadêmico dos alunos e para sugerir mecanismos adequados de estudos.
Art. 13º. O docente responsável pelo Programa de Nivelamento poderá ser auxiliado por
um monitor, desde que seja autorizado previamente pela Direção e apresentada a
justificativa.
Parágrafo Único. O Programa de Nivelamento poderá contar com monitores voluntários que
poderão ter suas horas de trabalho computadas como AA, na forma do regulamento
daquelas.
Art. 14º. A carga horária de Língua Portuguesa e de Matemática será de 40 horas cada
uma, das quais 20 horas na forma presencial e 20 horas on-line pelo Portal Universitário.
Art. 15º. Cabe ao professor respectivo nas atividades realizadas no Portal Universitário,
acompanhar responder e tirar dúvidas dos discentes matriculados no Programa de
Nivelamento.

Art. 16º. Os casos omissos serão resolvidos pela direção, ouvidos, se necessário, os
coordenadores de curso e /ou o Comitê de Gestão.

Aimorés, 29 de julho de 2010.

Celso Luiz Marques
Presidente do Comitê de Gestão
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PROGRAMA DE NIVELAMENTO EM LINGUA PORTUGUESA
Docente Responsável: Prof. Bruno Henrique Castro de Sousa

Objetivos:

Desenvolver aspectos referentes à comunicação, estilo, parágrafo e frase, fornecendo ao
aluno um embasamento teórico-prático para a comunicação oral e escrita.
Proporcionar diversos tópicos gramaticais, uma vez que a gramática, não sendo
considerado um fim em si mesmo, é um meio para que se atingir o que se convencionou
chamar de expressão correta de acordo com a língua-padrão.

Conteúdo:
Leitura e interpretação de textos. A construção do parágrafo. Variação lingüística. A
coerência e a coesão textual. Estrutura do texto dissertativo. Concordância nominal e
verbal. Ortografia. Acentuação e crase. Pontuação.

Bibliografia:
DAMIÃO, Regina Toledo; HENRIQUES, Antonio. Curso de português jurídico. 9. ed. São
Paulo: Atlas, 2004. 293 p.
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação.
São Paulo: Ática, 2003.
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Coesão textual. 7. ed. São Paulo: Contexto, 2004.
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PROGRAMA DE NIVELAMENTO EM MATEMÁTICA

Docente Responsável: Prof. José Hélio de Assis

Objetivos:
Propiciar aos alunos a manutenção de conceitos matemáticos elementares. Compreender
as diferentes representações dos números racionais, sobretudo a decimal e suas
operações.
Resolver problemas envolvendo regra de três e casos de razões e proporções.
Compreender o conceito e as técnicas de resoluções de equações de grau 1 e 2.
Conteúdo:
Frações, Regras de três, Raízes, Razões e proporções, equações do 1.º e 2.º grau,
inequações do 1.º e 2.º grau

Bibliografia:
HOFFMANN, Laurence; BRADLEY, Gerald L. Cálculo: um curso moderno e suas
aplicações. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
IEZZI, GELSON; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de matemática elementar: conjuntos
e funções. 7. ed. São Paulo: Atual, 2004. 380 p.
LEITHOLD, Louis. Matemática aplicada á economia e administração. São Paulo: Harbra,
1998. 500 p.

