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I- INTRODUÇÃO
Diante do panorama atual da Educação Básica, é possível dizer que o estudante ingressa
no ensino superior com uma base que é peculiar a cada pessoa, tendo em vista as
diferenças individuais, esta variabilidade, certamente, constitui-se em evidência que
precisa ser considerada na organização e desenvolvimento das ações curriculares face
aos objetivos do êxito acadêmico desejados.
Nesta perspectiva, os conteúdos/ abordagens curriculares dos Cursos da FACEALFOR,
estão estruturadas de modo a contemplarem, em sua organização e dinamização, as
diversidades cognitivas dos discentes. Deste modo, o processo de nivelamento da
Fundação Educacional de Além Paraíba consiste em subsidiar os alunos de elementos
básicos da Leitura, Interpretação e Escrita de forma que o aluno consiga prosseguir em
seus estudos.
II-PROGRAMA DE NIVELAMENTO EM LÍNGUA PORTUGUESA
a) O QUE É O PROGRAMA DE NIVELAMENTO?
O Programa de Nivelamento é uma atividade extra-curricular destinada aos alunos que
apresentem poucas habilidades de leitura/compreensão e produção de textos –
fundamentais para um bom desempenho acadêmico e profissional.
b) QUEM PODE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE NIVELAMENTO?
Alunos de todas as graduações da IES regularmente matriculados e que necessitem
aprimoramento nos conhecimentos da Língua Portuguesa, a fim de que possam
assegurar, com consciência e segurança, uma participação efetiva não só na vida
acadêmica, mas também na sociedade. Os alunos serão convidados a participar do
Programa, excluindo a possibilidade de obrigatoriedade.
c) QUAIS CONTEÚDOS SERÃO TRABALHADOS NO PROGRAMA DE
NIVELAMENTO?
O Programa de Nivelamento propõe o trabalho das habilidades necessárias para a
realização das atividades de leitura/ compreensão e de produção de textos escritos.
d) COMO FUNCIONARÁ O PROGRAMA DE NIVELAMENTO?
Avenida Augusto Perácio, nº 50 – Bairro São Luiz – Além Paraíba – MG CEP 36.660.000

Tel. (32) 3462 2140 - site - www.feap.edu.br

Faculdade de Ciências Jurídicas e Gerenciais Alves Fortes

Os coordenadores dos cursos de graduação da Instituição nomearão professores para
indicar, acompanhar e avaliar os alunos que deverão participar do Programa de
Nivelamento, que será realizado nas datas e horários divulgados nas Secretarias das
Unidades.
Os docentes envolvidos no Programa de Nivelamento serão indicados pela Direção das
Unidades.
As aulas são oferecidas gratuitamente aos alunos e contam com a orientação e
acompanhamento de docentes qualificados e com experiência para identificar as
dificuldades que interferem no desempenho acadêmico dos alunos e sugerir mecanismos
adequados de estudos.
O curso estará aberto a toda comunidade local mediante inscrição e pagamento das
taxas, caso existam vagas ociosas.
O docente responsável pelo Programa de Nivelamento poderá ser auxiliado por um
monitor, desde que seja comunicada a Direção Acadêmica e apresentada à justificativa.
III- 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
considerada um fim em si mesma, é um meio para se atingir o que se convencionou
chamar de expressão correta de acordo com a língua-padrão.
IV- CONTEÚDO :
- Leitura e interpretação de textos;
- A construção do parágrafo;
- Variação linguística;
- A coerência e a coesão textual;
- Os processos de textualidade;
- Estrutura do texto descritivo e dissertativo;
- Aspectos gramaticais envolvidos no processo de produção de textos;
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- Concordância nominal e verbal;
- Acentuação e crase;
- Pontuação.
V- METODOLOGIA:
Para cumprir os objetivos desejados, dever-se-à dispor da seguinte metodologia: leitura
e interpretação de textos, produção contínua de textos, análise coletiva das produções
textuais, reelaboração interativa de textos. Elaboração de listas de exercícios de acordo
com as dificuldades apresentadas pelos alunos durante o curso.O Programa de
Nivelamento poderá ser feito de forma presencial ou em ambiente virtual.
VI-CARGA HORÁRIA:
A carga horária será de 80 horas aula
O aluno receberá certificado de participação mediante frequência de 75% de
aproveitamento.
A Instituição reserva-se ao direito de não oferecer o curso com menos de 10 (dez)
alunos inscritos.
VII- DAS VAGAS:
Serão ofertadas 60 vagas por semestre.
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Além Paraíba, 02 de fevereiro de 2010
Rua Izabel Herdy Alves,305, São José– Além Paraíba – MG – CEP: 36.660‐000.
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