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REGULAMENTO 

 
PROGRAMA DE NIVELAMENTO DISCENTE 

 
Apresentação 

 

 

 Com o objetivo de superar as deficiências na formação dos estudantes 

ingressantes na FAMED – Faculdade Menino Deus – oferece atividade para o 

nivelamento, em conhecimentos que representem pré-requisitos, do corpo discente  para 

o melhor acompanhamento de suas respectivas disciplinas. 

 Esse programa tem a finalidade de apoiar os estudantes a superarem suas 

dificuldades básicas, em acervo teórico, para que haja o melhor aproveitamento da 

aprendizagem dos conteúdos ministrados nas disciplinas iniciais e também para que o 

estudante ganhe o ritmo de estudos esperado. 

 O programa de nivelamento é um um serviço de atendimento aos estudantes que 

estão iniciando o curso superior de Tecnólogo em Gestão Hospitalar no início do período 

letivo, oferecido com o intuito de estimular a permanência dos mesmos no curso de 

graduação, bem como, apoiar os estudantes a superarem as dificuldades apresentadas. 

 Um dos problemas que desestimula os estudantes no início do curso superior é a 

deficiência de formação de Ensino Médio em relação a conceitos que são básicos para o 

nível superior, como por exemplo, leitura, escrita, interpretação, elaboração de textos 

coerentes e coesos. 

 Essa problemática deve ser resolvida no início da vida acadêmica a fim de 

estimular os discentes à permanência no curso oferecido, não apenas como meros 

espectadores, mas como membros efetivos na construção de um conhecimento 

sistematizado com o intuito de facilitar a efetivação do aprendizado. 

 Dessa forma, o projeto de nivelamento vem ao encontro da resolução dessa 

problemática oferecendo a oportunidade para que os novos discentes superem as 

dificuldades apresentadas no início do curso e permaneçam no mesmo, atendendo ao 

preceito de igualdade social.  
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Metodologia 

 

 O Programa de Nivelamento é oferecido no primeiro semestre do Curso Superior 

em Gestão Hospitalar pela FAMED – Faculdade Menino Deus.  

 Os professores das disciplinas do primeiro semestre do Curso Superior em Gestão 

Hospitalar promovem, cada um em sua respectiva disciplina, uma avaliação através de 

questões formuladas sobre a área da disciplina a fim de verificar o conhecimento prévio 

dos discentes no que concerne ao tema âncora da disciplina.  

 A partir desta avaliação o professor formulará um parecer, podendo assim detectar 

eventuais deficiência destes. O parecer é levado a conhecimento da Coordenação 

Acadêmica que entrará em contato com o(a) aluno(a) e então este poderá solicitar seu 

ingresso no Programa de Nivelamento Discente, via protocolo, na Secretaria Acadêmica. 

 O programa consiste em atividades extraclasse, na(s)  disciplina(s) com deficiência 

detectada com duração de 4horas/aula mês ao longo do semestre letivo. 

 A Coordenação do curso de graduação da Instituição designará os professores 

para acompanhar e avaliar os alunos que solicitarem ingresso, protocolado, na Secretaria 

Acadêmica no Programa de Nivelamento.  As datas e horários das atividades extra-classe 

de nivelamento, serão divulgados na Secretaria da Instituição. 

 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 Programa de Nivelamento discente é oferecido em caráter opcional, o aluno não 

é obrigado a fazer, mas para os alunos que solicitarem entrar no Programa de 

Nivelamento discente,  será cobrada a frequência (75%) e desempenho esperado. 
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