
 FACULDADE SOGIPA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
                  Credenciada pela Portaria Ministerial nº 1.387 de 14/11/2008 Publicado no DOU de 17/11/2008 

                     Transferência de Mantença nº 47 de 26/01/2018, DOU de 29/01/2018. 
Mantida pela Faculdades Integradas de Foz do Iguaçu - FAMERCO 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Nivelamento 

Faculdade SOGIPA 
 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre – RS 



 FACULDADE SOGIPA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
                  Credenciada pela Portaria Ministerial nº 1.387 de 14/11/2008 Publicado no DOU de 17/11/2008 

                     Transferência de Mantença nº 47 de 26/01/2018, DOU de 29/01/2018. 
Mantida pela Faculdades Integradas de Foz do Iguaçu - FAMERCO 

 
 
 

 

 Programa de Nivelamento da Faculdade SOGIPA 
 
  

Apresentação 
 

A Faculdade SOGIPA compreende o nivelamento como uma ferramenta de apoio aos 
estudantes, utilizando de ações que minimizem as lacunas em relação aos conceitos básicos 
de ensino médio. 

Visando superar as deficiências na formação dos estudantes ingressantes, a 
Faculdade SOGIPA tem como política institucional a prática do mecanismo de 
nivelamento, com vistas a favorecer o desempenho de forma integral e continuada. 

 O Programa de Nivelamento é uma atividade programada para atendimento aos 
acadêmicos iniciantes nos cursos da faculdade, e tem como estratégia de ação uma atividade 
diferenciada, onde se desenvolve atividades de apoio à demanda do desconhecimento das 
estruturas institucionais. Para dar atenção às demandas encontradas, são desenvolvidas 
atividades direcionadas de acolhimento e apresentação institucional, com participação de todos 
os setores da faculdade: centrais de atendimento ao discente, unidades, biblioteca, 
laboratórios, departamento financeiro, salas de estudo, sala de direção e de coordenações, 
salas de aulas, sala CPA, e demais setores pertinentes ao discente.  

  
O nivelamento é disponibilizado na modalidade a distância (EaD), proporcionando aos 

estudantes acesso às atividades de forma on-line, em diferentes espaços-tempo, de acordo 
com sua disponibilidade, são ofertados, aulas específicas de Português, Inglês, Química e 
Matemática Básica, entre outros, de acordo com a necessidade, com o propósito a dar um 
suporte fundamental para as disciplinas do curso; atividades motivacionais (palestras, 
debates). 

O programa apoia os estudantes a superarem suas dificuldades básicas, tanto em 
acervo teórico quanto emocional, visando proporcionar melhor aproveitamento na 
aprendizagem dos conteúdos ministrado nas disciplinas iniciais como também para que o 
estudante ganhe o ritmo de estudos esperado.  

A Faculdade SOGIPA vem ao encontro da resolução dessa problemática oferecendo 
aos novos discentes a oportunidade de superar as dificuldades apresentadas no início do curso 
e a permanecer, nele,atendendo ao preceito de igualdade social. Além disso, o 
programa   atende os estudantes que já estão cursando semestres subsequentes, mas que 
ainda apresentam alguma dificuldade em relação a disciplinas específicas. 

 O nivelamento se desenvolve em conjunto com o Núcleo de Apoio Psicopedagógico 
(NAP), apoiando os estudantes a superarem suas dificuldades básicas, tanto em acervo 
cognitivo quanto emocional, para que ocorra o melhor aproveitamento em aprendizagem dos 
conteúdos ministrado nas disciplinas iniciais com o apoio da Coordenação de Curso e do 
Corpo docente. 

Os acadêmicos recebem certificado para horas complementares.. Os programas são 
semestralmente planejados, por meio dos resultados trimestrais dos discentes, visando estar 
sempre atualizado e servindo como mecanismos de nivelamento efetivo e eficiente. 

  
Público-alvo 
             Alunos calouros que no decorrer de sua jornada acadêmica apresentarem alguma 
dificuldade de aprendizagem. 
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 Objetivos 

Nivelar alunos ingressantes no 1º e 2º períodos que demonstrem dificuldades de 
aprendizagem e/ou deficiências de conteúdos básicos necessários para o desenvolvimento de 
competências e habilidades no curso superior. Recuperar conteúdos que estejam dificultando o 
processo ensino-aprendizagem do graduando, permitindo que ele possa continuar seus 
estudos de maneira eficaz. 

  
Objetivos específicos 

 Ampliar os conhecimentos dos alunos em conteúdos básicos e essenciais para a 
continuidade no Ensino Superior; 

 Corrigir possíveis falhas no processo ensino-aprendizagem; 
 Reforçar e revisar conteúdos necessários para o seu aprimoramento curricular; 
 Proporcionar ao aluno ingressante o contato com os conteúdos de forma mais objetiva 

e clara evitando a desistência e/ou evasão; 
 Abordar, de maneira mais enfática, os conteúdos específicos das disciplinas que os 

alunos apresentam mais dificuldade. 

O encaminhamento  
É realizado pelos docentes aos coordenadores de graduação, que por meio de um 

formulário online, encaminham à secretaria acadêmica a liberação de acesso. 
 
 
Justificativa 

O programa de nivelamento da Faculdade SOGIPA tem por objetivo promover o 
conhecimento ao aluno de forma a prepará-lo para um melhor ajustamento no curso superior. 
Diante de salas heterogêneas, alunos com diferentes dificuldades, torna-se necessário um 
trabalho de ajustamento e alinhamento destes alunos no decorrer dos semestres. 
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