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CAPÍTULO I 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Art. 1º. O Nivelamento é um programa de apoio ao discente, que visa a melhoria da 

qualidade do ensino e da formação, contemplando conteúdos programáticos que 

viabilizam a superação das lacunas de aprendizagem, enfrentadas pelos alunos durante a 

educação básica, a partir da oferta de conteúdos de núcleo comum à sua formação 

acadêmica. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 
 

Art. 2º. O nivelamento é um programa de apoio ao discente e tem por objetivo oportunizar 

acompanhamento que minimize as lacunas de conteúdos prévios, através de atividades 

que favoreçam a apropriação de saberes não consolidados nas seguintes áreas de 

conhecimentos:  

I. Língua Portuguesa: princípios básicos da norma culta, habilidades escritas e orais 

e produção de textos corretos, coesivos e coerentes. Inicialmente, divide-se o 

conteúdo em três grandes temas: Aspectos Gramaticais, Morfossintaxe e Produção 

de textos; 

II. Matemática: quatro operações, frações, gráficos, tabelas, dados estatísticos e os 

conteúdos que necessitem de um aprofundamento maior para aquisição de 

conhecimentos específicos à sua formação; 

III. Biologia: citologia, Biologia Celular e Molecular; 

IV. Química: química geral, química inorgânica e orgânica;  

V. Noções de Informática: promover a inclusão tecnológica, requisito fundamental 

para o adequado desempenho ao longo do curso e da profissão. 

 

Parágrafo Único: Poderá ser ofertado Nivelamento a outros componentes curriculares 

específicos que façam parte das matrizes dos cursos de graduação do IESMA, em caso de 

demanda. Nestes casos a organização do processo de nivelamento será realizada pela 

Coordenação de Curso. 
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Art. 3º. Objetiva-se subsidiar a recuperação de conhecimentos não consolidados na 

educação básica, essenciais ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem no 

Ensino Superior. 

 

CAPÍTULO III 

DO FUNCIONAMENTO 
 

Art. 4º. O Programa de Nivelamento destina-se aos alunos ingressantes dos cursos de 

graduação do IESMA, que possuem carência na formação básica em Língua Portuguesa, 

Matemática, Biologia, Química, Informática e/ou outras. 

 

Art. 5º No início do semestre os alunos ingressantes serão submetidos a uma avaliação 

diagnóstica para identificar as lacunas de aprendizagem dos conteúdos básicos às áreas 

de conhecimento relacionadas no Artigo 1º deste regulamento. 

 

Art. 6º Após a avaliação diagnóstica os alunos receberão seus respectivos percentuais de 

desempenho por área de conhecimento, sendo orientada participação no processo de 

nivelamento, de acordo com os campos de menor desempenho. 

Parágrafo Único: os encontros de nivelamento serão devidamente divulgados e abertos 

aos demais discentes matriculados na IES, sob a necessidade de inscrição nos encontros 

que assim desejar. 

 

Art. 7º O Programa de Nivelamento será executado mediante programação de conteúdos 

que sejam comuns às áreas de conhecimento dos Cursos ofertados pela IES. 

 

Art. 8º. O Programa de Nivelamento ocorrerá semestralmente, sem custo adicional para 

os alunos e o acompanhamento será realizado pelos professores da IES designados e/ou 

professores externos convidados/contratados pela Direção Acadêmica. 

 

Art. 9º. Para avaliar o desempenho do aluno e orientá-lo no percurso de aprendizagem, o 

Nivelamento poderá ser realizado através de encontros presenciais e/ou plataformas 
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alternativas, capazes de auxiliar o desenvolvimento dos conteúdos e a disponibilização de 

materiais didáticos.  

Parágrafo Único: Neste caso o Nivelamento poderá ser organizado em trilhas de 

aprendizagem, a serem definidas e acompanhadas pelo professor, possibilitando que o 

aluno seja protagonista no seu processo de ensino-aprendizagem. 

 

Art. 10. O acompanhamento do aluno ocorrerá por meio de frequência, progresso e 

desempenho, sem atribuições de notas ou impacto no coeficiente de rendimento 

acadêmico. 

 

Art. 11. O Nivelamento ocorrerá semestralmente com carga horária estabelecida a partir 

da defasagem de conteúdos observados por área de conhecimento, com programação de 

horários e datas pré-estabelecidas pela Direção Acadêmica. 

 

Art. 12. A participação no Nivelamento será orientada e recomendada aos alunos, 

excluindo sua obrigatoriedade. 

 

Art. 13. O discente terá direito a certificação no final do Nivelamento, que poderá ser 

utilizado para efeito de cumprimento de atividades complementares. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES 
 

Art. 14. Compete à Direção Acadêmica: 

I. Conduzir a avaliação diagnóstica com os alunos ingressantes, bem como analisar e 

encaminhar os resultados individuais aos alunos, e gerais aos responsáveis pela 

organização e desenvolvimento dos conteúdos; 

II. Designar, convidar e/ou contratar professores para as áreas de conhecimento pré-

estabelecidas; 

III. Responsabilizar-se pela divulgação das inscrições, datas, locais e/ou plataforma de 

realização do Nivelamento; 
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IV. Avaliar periodicamente o desenvolvimento do programa e se necessário propor 

novas metodologias; 

V. Administrar os casos omissos neste regulamento; 

VI. Cumprir e fazer cumprir o que disposto neste regulamento 

 

Art. 15. Compete ao Coordenador do Curso: 

I. Acompanhar o desenvolvimento do programa mantendo contínuo diálogo com os 

professores;  

II. Encaminhar ao programa os alunos que deles necessitem, de acordo com análise 

do processo seletivo e informações dos professores; 

III. Colaborar no que for necessário para o bom desenvolvimento do programa; 

IV. Articular o desenvolvimento do nivelamento para conteúdo específicos do curso 

quando notada demanda. 

 

Art. 16. Serão atribuições do professor do Programa de Nivelamento: 

I. Organizar conteúdos e/ou material de aula de acordo com os resultados da 

avaliação diagnóstica; 

II. Conduzir as aulas e respectivas atividades, de acordo com os objetivos do 

programa e considerando o perfil dos alunos; 

III. Promover metodologias diferenciadas com vistas ao melhor desempenho dos 

alunos; 

IV. Avaliar o desempenho dos alunos elaborando relatórios de desenvolvimento e 

aproveitamento das turmas; 

V. Colaborar com a coordenação do programa no que for necessário. 

 

Art. 17. Serão atribuições do aluno do Programa de Nivelamento: 

I. Dispor-se a realizar a avaliação diagnóstica, compreendendo as contribuições que 

esta se propõe a trazer ao seu processo de ensino aprendizagem; 

II. Atentar-se aos prazos de inscrição, bem como data e local de realização dos 

encontros; 

III. Fazer-se presente e ativo no seu processo de aprendizagem. 
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CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 18. Casos omissos a este regulamento serão administrados pela Direção Acadêmica. 

Art. 19. Este regulamento entra em vigor na data da sua aprovação pelo CONSUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


