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PROGRAMA DE NIVELAMENTO  

 

 

O Programa de Nivelamento é um dos programas de apoio aos 

discentes, presente no Núcleo de Assistência ao Aluno (NAA) da FAEESP - 

Faculdade Aliança Educacional do Estado de São Paulo que propicia ao aluno 

o acesso ao conhecimento básico à disciplinas de uso fundamental aos seus 

estudos universitários (Língua Portuguesa, Leitura e Produção Textual, 

Matemática – álgebra e cálculo). 

Espera-se que o nivelamento contribua para a superação das lacunas 

herdadas do ensino nos níveis anteriores e ajude aos alunos/discentes para e 

na realização de um curso superior de qualidade, servindo também de agente 

de inclusão e valorização. 

 

 

Objetivo Geral: 

O propósito principal do Programa de Nivelamento é oportunizar aos 

participantes uma revisão de conteúdos, proporcionando, por meio de 

explicações e de atividades, a apropriação de conhecimentos esquecidos ou 

não aprendidos.  

 

 

Objetivos Específicos: 

a) Estimular os alunos a reconhecer a importância de se revisar os 

conteúdos estudados no ensino médio de forma a adquirir mais condições para 

ter um maior aproveitamento das disciplinas do ensino superior; 

b) possibilitar que os alunos percebam que a revisão de conteúdos os 

levará a uma série de posturas lógicas que constituem a via mais adequada 

para auxiliar na sua formação; 

c) revisar conteúdos considerados imprescindíveis para o entendimento 

e acompanhamento das disciplinas do curso. 
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Justificativa 

O Programa de Nivelamento se justifica, por fazer parte do planejamento 

da FAEESP, em acordo com sua Missão “Formar profissionais 

comprometidos e éticos na sua área de atuação, contribuindo, assim, 

para sua inserção no contexto social como agente  transformador da 

realidade que o cerca”, oferecendo assim um ensino de qualidade. Trata-se 

de um procedimento de estudo e uma atividade pedagógica de fundamental 

importância para a formação do aluno, especialmente quando se consideram 

as deficiências da educação básica e a localização da FAEESP e realidade dos 

alunos. São estas deficiências que justificam seu propósito principal de 

oportunizar aos participantes uma revisão de conteúdos e proporcionar, por 

meio de explicações e de atividades, a apropriação de conhecimentos 

necessários ao bom desempenho acadêmico e à aquisição das competências 

próprias da profissão almejada. 

 

 

Procedimentos Didáticos 

Pensando no aluno e na sua formação real, a FAEESP inseriu em sua 

matriz curricular nos primeiro e segundo semestres as disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática – álgebra e Leitura e Produção Textual e 

Matemática- cálculo, onde todos os alunos participarão, pois, anteriormente 

este programa de nivelamento era oferecido aos sábados, mas, a baixa 

aderência (muitos alunos trabalham) fez com que o programa de Nivelamento 

da FAEESP fosse moldado à realidade dos alunos. 

 

Os professores do Programa de Nivelamento têm como funções: 

 Condução e acompanhamento das aulas e respectivas atividades; 

 Elaboração e aplicação de testes de aprendizado; 

 Esclarecimento de dúvidas sobre o conteúdo dos cursos; 

 Verificação de desempenho dos alunos e elaboração de relatórios de 

desenvolvimento das turmas. 
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Será de competência da Direção da FAEESP, a proposta de admissão 

de professores, que poderão ser os responsáveis pela disciplina ou não, 

mediante solicitação do Coordenador do Curso. Caberá ao professor trabalhar 

os conteúdos que os alunos apresentarem mais dúvidas, através de resolução 

de exercícios, revisão da teoria já trabalhada e orientação para o estudo. 

Devendo este programa ser devidamente registrado e documentado pela 

FAEESP, em forma de disciplina, pois, estão presentes na matriz curricular de 

todos seus cursos. 

 

Os casos omissos deste regulamento, alterações, novas diretrizes e 

quaisquer outras inclusões, deverão ocorrer por meio de deliberação da 

Direção da FAEESP. 


