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INTRODUÇÃO 

 

  O Projeto de Nivelamento tem como objetivo realizar testes e cursos para os estudantes da 

Graduação a Distância, possibilitando um nivelamento do conhecimento em patamar adequado 

para um melhor desempenho e aproveitamento das aprendizagens acadêmicas. 

  De acordo com a LDB nº 9.394/96, que prevê requisitos mínimos de padrão de qualidade 

para a educação brasileira, e que esta deve ser fiscalizada pelo estado como forma de controle da 

qualidade, assim, os programas de nivelamento passam a ser obrigatórios para a Educação Superior. 

Neste sentido, a Faculdade Anasps, por meio de sua política pedagógica, oferece aos acadêmicos, 

um programa de nivelamento. 

  Diante da situação observada na educação brasileira, a Instituição vem desenvolvendo 

soluções que permitam a implantação de um projeto de nivelamento institucionalizado visando 

sanar/diminuir déficits que garantam o aproveitamento de cada curso de graduação pertencente a 

esta Instituição. 

  Dentro desta realidade surge o Projeto de Nivelamento para os cursos de graduação a 

Distância  que tem por objetivo diminuir esta lacuna entre ensino médio e a base necessária para o 

prosseguimento dos cursos no ensino superior. Neste sentido, o nivelamento se faz necessário para 

que os estudantes entrem em contato com diversos conhecimentos acadêmicos e científicos, 

evitando situações que possam desestimulá-lo a prosseguir com sua graduação, ou desacreditá-lo 

na sua trajetória acadêmica e profissional. 

  Desta forma, a Faculdade Anasps estabelece esse projeto com o intuito de contribuir para a 

formação dos acadêmicos do ensino superior. 

 

NIVELAMENTO ACADÊMICO 

 

  O Projeto de Nivelamento Acadêmico para os cursos de graduação a distância consiste no 

aperfeiçoamento e na inclusão dos alunos no ensino superior, compensando déficits e dificuldades 
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existentes. Assim, disponibiliza-se aos alunos conteúdos diversos, dentre os quais merecem 

destaque: língua portuguesa (ortografia, gramática, produção e compreensão textual), matemática 

(básica,estatística, etc), bem como as habilidades cognitivas de atenção, concentração, memória e 

raciocínio lógico.  

  

REGULAMENTO DO PROJETO DE NIVELAMENTO 

 

Art. 1º O Projeto de Nivelamento EaD será destinado aos estudantes de graduação regularmente 

matriculados num dos cursos de graduação da Instituição. 

Art. 2° Os Objetivos do Projeto de Nivelamento dos cursos de graduação em EaD são: 

✔ Proporcionar um aumento qualitativo no crescimento do aluno em relação ao ensino básico 

da língua portuguesa, Matemática e habilidades cognitivas;    

✔ Provocar uma modificação de atitude do aluno em relação ao processo de ensino e 

aprendizagem, isto é, a auto-aprendizagem;  

✔ Desenvolver a capacidade de análise de problemas e de sua resolução através de estudo de 

casos;  

✔ Diminuir a evasão, a reprovação, e promover uma nova direção do processo ensino 

aprendizagem; 

✔ Proporcionar o resgate de conhecimentos necessários a formação de nível superior; 

✔ Facilitar acompanhamento dos conteúdos curriculares imprescindíveis para completar a 

graduação. 

 

 A participação dos acadêmicos no presente Projeto poderá ser aproveitada como atividade 

complementar, ficando a cargo da coordenação de curso, definir e apresentar os critérios. 

 

Art. 3° Os conteúdos programáticos serão definidos por docente do quadro da FAnasps conforme 

solicitado pela direção. 

Art. 4º O Projeto de Nivelamento conta com conteúdo de formação básica, com o intuito de atender 
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os discentes de todos os cursos de Graduação. 

Art. 5º Cabe aos professores do projeto de nivelamento para os cursos de graduação a distância: 

✔ Ministrar as aulas e respectivas atividades, respeitando os conteúdos programáticos e perfil 

dos acadêmicos; 

✔ Promover metodologias diferenciadas com vistas ao melhor desempenho dos alunos; 

✔ Relatar o desenvolvimento dos discentes por meio de relatórios;  

✔ Avaliar de forma contínua e permanente considerando fundamentalmente sua efetiva 

participação nas atividades propostas.  

O Projeto de Nivelamento desenvolvido no AVA possibilitará maior flexibilidade quanto ao local, 

horário e ritmo de estudos dos alunos, além de disponibilizar rico material e ferramentas como 

chats, fóruns, atividades programadas contribuindo assim para maior interação entre tutor e os 

alunos da disciplina. Principais vantagens do Nivelamento na modalidade EaD: 

✔ Você estuda onde e quando quiser; 

✔ Suporte de tutor a distância; 

✔ Aulas 100% on-line; 

✔ Comodidade, eficiência e flexibilidade de horários; 

✔ As aulas podem acessadas quantas vezes você quiser; e 

✔ Vários recursos interativos. 

 

Art. 6º Cabe a todo o corpo social dos cursos de graduação: em EaD: 

✔ Incentivar os alunos a participarem do Projeto, informando seus benefícios e o quanto 

poderá contribuir para o seu bom desempenho acadêmico; 

✔ Encaminhar alunos considerando suas observações e diagnósticos; 

✔ Avaliar os alunos participantes do projeto apontando seus avanços e necessidades. 
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Art. 7º O Curso de Nivelamento elaborará um programa de conteúdos que sejam comuns a todos os 

Cursos de graduação em EaD da Faculdade Anasps, de caráter básico, para a formação acadêmica 

do discente. 

Art. 8º Os casos omissos serão encaminhados à Direção Geral da Faculdade Anasps.  

Art. 9º Da participação no Projeto de Nivelamento da Faculdade Anasps caberá emissão e outorga 

de certificado.  

Art. 10 Este documento entra em vigor na data de aprovação pelo CONSU. 
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