
 

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE NIVELAMENTO - UNICERP 

 

As fragilidades do sistema educacional brasileiro evidenciam que os estudantes ingressam no ensino superior 

com uma base que é peculiar à cada indivíduo. Dessa forma, o UNICERP, preocupado com o desempenho dos 

alunos ingressantes e em consonância com as diretrizes nacionais curriculares, proporciona oportunidades de 

nivelamento em conteúdos básicos a fim de melhorar o desempenho desses nos respectivos componentes 

curriculares dos cursos oferecidos pela instituição, imprescindíveis à boa evolução dos alunos. Em função das 

dificuldades de embasamento teórico enfrentadas pelos discentes provenientes do ensino médio, faz-se 

necessário o curso de nivelamento nas disciplinas de Português e Matemática, que são disciplinas essenciais 

ao aprendizado do acadêmico para o andamento do curso. O nivelamento é ofertado de forma gratuita em 

ambiente virtual de aprendizagem aos alunos matriculados no primeiro e segundo períodos de graduação (não 

excluindo nenhum outro aluno que esteja matriculado em qualquer outro período), para que estes possam 

resgatar os conteúdos não assimilados de forma satisfatória no ensino médio. Será oferecido também 

nivelamento em Estatística e Inglês aos alunos matriculados em qualquer período dos cursos ofertados pela 

instituição, também de forma gratuita em ambiente virtual de aprendizagem. 

 

OBJETIVO 

 

Proporcionar um aumento qualitativo no conhecimento do discente em relação ao ensino básico da Língua 

Portuguesa, Matemática, Estatística e Inglês considerados pré-requisitos para um bom prosseguimento de um 

curso superior. 

 

ATIVIDADES 

 

Oferecer uma trilha de aprendizagem interativa de nivelamento em conteúdos básicos para os ingressantes e 

demais alunos da Instituição; 

Os discentes serão convidados a participar do programa pelos professores e coordenadores de curso, excluindo 

a possibilidade de obrigatoriedade; 

O curso de nivelamento será elaborado com um programa de conteúdos básicos das disciplinas de Língua 

Portuguesa, Matemática, Estatística e Inglês para a formação acadêmica do aluno, que seja comum a todos os 

cursos de graduação da Instituição, oferecidas em ambiente virtual de aprendizagem de forma gratuita aos 

alunos ingressantes e demais períodos matriculados nos cursos de graduação presenciais do UNICERP; 

 

 

 



 

A avaliação do Programa ocorrerá de modo indireto, ou seja, pelo próprio ambiente virtual de aprendizagem e 

trilha de aprendizagem interativa, na qual estimulam os alunos a um raciocínio lógico, envolvendo objetivo da 

unidade de aprendizagem; infográfico; desafio; acesso ao capítulo do livro; exercícios; dica do professor; saiba 

mais; 

Os discentes poderão ingressar no programa de nivelamento a qualquer momento, porém poderão optar por 

apenas duas disciplinas ao mesmo tempo;  

Para a emissão do certificado é necessário fazer os exercícios propostos e obter uma pontuação mínima de 
60%. A pontuação de cada Unidade segue o seguinte indicador: 

 25% - Acesso a Unidade de Aprendizagem 
 25% - Realização do desafio 
 25% - Realização dos exercícios 
 25% - Visualização de todos os tópicos da Unidade de Aprendizagem (rolagem completa)  

 

  

https://moodle.unicerp.edu.br/mod/simplecertificate/view.php?id=22822


 

PROGRAMA DE NIVELAMENTO EM PORTUGUÊS 

 

Objetivo Geral: 

 Propiciar a revisão da gramática básica e dominar a gramática básica da Língua portuguesa. 

 

Objetivos específicos: 

 Nivelar a Língua Portuguesa de um grupo heterogêneo de alunos. 

 Sanar as dificuldades ortográficas inerentes do estudo do português. 

 Dominar os conceitos básicos da norma padrão da Língua portuguesa. 

 Melhorar, de forma geral, a escrita dos alunos. 

 

Unidades de aprendizagem: 

 Módulo 1: carga horária 15 horas 

o Produção de texto, gramática e ortografia: uma proposta de integração  

o A construção do parágrafo padrão 

o Análise de contextos 

 

 Módulo 2: carga horária 15 horas 

o A importância da Língua Portuguesa no ensino superior 

o Estratégias de coesão e coerência no texto escrito 

o Produção de texto na modalidade escrita 

 

 

 

  



 

PROGRAMA DE NIVELAMENTO EM MATEMÁTICA 

 

Objetivo Geral: 

 Capacitar os alunos a se relacionarem, com segurança, com os conceitos básicos em matemática. 

 

Objetivos específicos: 

 Proporcionar um aumento qualitativo no conhecimento em relação ao ensino básico em matemática; 

 Resgatar conceitos básicos em matemática; 

 Redefinir elementos da matemática elementar; 

 Proporcionar ao aluno uma segunda oportunidade de aprendizagem dos conteúdos abordados nas 

disciplinas que envolvam matemática; 

 Capacitar os alunos com relação aos próximos conteúdos matemáticos a serem estudados nos 

períodos seguintes. 

 

Unidades de aprendizagem: 

 Módulo 1: carga horária 15 horas 

o Conjuntos numéricos 

o Potenciação 

o Radiciação 

 

 Módulo 2: carga horária 10 horas 

o Porcentagem 

o Produtos notáveis 

 

 Módulo 3: carga horária: 15 horas 

o Equação do 1º grau 

o Equação do 2º grau 

o Generalidades sobre funções 

  



 

PROGRAMA DE NIVELAMENTO EM INGLÊS 

 

Objetivo Geral: 

 Compreender e identificar diversos gêneros textuais extraídos de revistas, sítios da Internet, jornais e 

outras fontes, valorizando a visão crítica do aluno sobre o texto transformando o mesmo em um leitor 

independente através do uso de estratégias de leitura. 

 

Objetivos específicos: 

 Discutir noções introdutórias sobre o processo de leitura a fim de criar uma conscientização a respeito 

de diferentes conceitos, objetivos e níveis de leitura, que fazem parte desse processo. 

 Reconhecer gêneros textuais, principalmente, os que circulam na área acadêmica e/ou profissional de 

inserção do aluno e identificar aspectos, tais como, propósito comunicativo, participantes, contexto 

sócio cultural e suporte. 

 Inferir os significados de palavras desconhecidas a partir do contexto e do processo de formação de 
palavras (composição e derivação). 

 Utilizar o dicionário como instrumento na aprendizagem da leitura em língua inglesa 

 

Unidades de aprendizagem: 

 Módulo 1: carga horária 15 horas 

o Para que serve o Inglês Instrumental? 

o Introdução ao alfabeto fonético internacional 

o Introdução aos tempos verbais em língua inglesa 

 

  



 

PROGRAMA DE NIVELAMENTO EM ESTATÍSTICA 

 

Objetivo Geral: 

 Proporcionar aos alunos os conceitos básicos de estatística e a introdução de práticas com as 

tabulações de dados, interpretação de tabelas e gráficos. 

 

Objetivos específicos: 

 Habilitar os alunos na organização de dados; 

 Revisar os conceitos básicos em Estatística; 

 Capacitar os alunos para interpretação de tabelas e gráficos estatísticos; 

 Fornecer subsídios para tomada de decisão baseada em estatística básica. 

 

Unidades de aprendizagem: 

 Módulo 1: carga horária 10 horas 

o O que é Estatística? 

o Estatística e Probabilidade 

 

 Módulo 2: carga horária: 10 horas 

o Organização de dados, tabelas e gráficos 

o Medidas de posição: média, mediana e moda 

 

 


