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1 APRESENTAÇÃO 
 

O Programa de Nivelamento integra a Política Institucional de Apoio ao Discente do 

UNIDEP, na medida em que viabiliza o acesso a conhecimentos fundamentais à formação 

acadêmica nas áreas de Ciências Exatas, Ciências da Linguagem e Ciências Biológicas. 

Todos os cursos do Programa de Nivelamento do UNIDEP têm por objetivo fortalecer 

os conhecimentos que capacitarão os alunos a acompanhar e melhorar seu desempenho nas 

disciplinas da matriz curricular de sua graduação, visto que as desigualdades na Educação 

Básica imperam as condições educacionais dos brasileiros. 

Com base nos resultados das avaliações do Saeb (Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica) de desempenho dos estudantes e diante de um cenário de insuficiência e 

de desigual desempenho na conclusão da Educação Básica, percebe-se a necessidade de 

capacitar o estudante ainda mais para seu ingresso no Ensino Superior, possibilitando um 

nivelamento dos conhecimentos em qualidade mínima e adequada para o desempenho e 

aproveitamento neste nível de ensino. 

Sendo assim, a oferta gratuita de cursos de nivelamento é um compromisso social 

que busca preparar o profissional para o perfil que se propõe, subsidiando os estudantes no 

prosseguimento dos seus estudos ao conceder elementos básicos das áreas das ciências 

biológicas, exatas e da linguagem. 

O Programa de Nivelamento no UNIDEP é ofertado desde 2003 e, passa por 

atualizações constantes, com o intuito de aprimorar a proposta e atender com qualidade o 

maior número de acadêmicos. As áreas selecionadas para ofertar os cursos de nivelamento 

do UNIDEP se justificam pela análise detalhada das demandas retratadas pelos docentes ao 

longo da história da instituição, bem como as necessidades consonantes dos cursos de 

graduação ofertados. 

Fazem parte da ementa dos cursos de Nivelamento conteúdos do Ensino 

Fundamental e Médio, objetivando revisá-los e amenizar possíveis deficiências na 

escolarização do acadêmico participante, de modo que este reflita e aperfeiçoe os 

conhecimentos básicos, que formam o alicerce no processo de produção de novos 

conhecimentos. 

  



 
 
 
 
 
2 PÚBLICO ALVO 
 

Atende os acadêmicos ingressantes na Graduação (Bacharelados, Licenciaturas e 

Tecnologias) do Centro Universitário de Pato Branco, preferencialmente matriculados no 

primeiro ano. 

 

Observações: 

- Para cada graduação ofertada indica-se, pelo menos, um curso de Nivelamento 

(anexo 1). Contudo, o estudante tem a autonomia e a licença gratuita de escolher 

quais e quantos cursos de nivelamento cursará. 

- Orienta-se o estudante a participar dos cursos de Nivelamento durante o primeiro ano 

no Ensino Superior, pois, assim, considera-se o objetivo do programa de subsidiar o 

aprofundamento e estudos futuros ao longo da academia. Entretanto, ao estudante 

que desejar rever conceitos, e sentir a necessidade de cursar o(s) Nivelamento(s), é 

permitida a participação gratuita em qualquer ano da sua permanência da Instituição. 

 

3 CARGA HORÁRIA e CERTIFICAÇÃO 
 

Os cursos de Nivelamento são ofertados na modalidade a distância e possuem carga 

horária igual a 20 ou 30 horas, a depender do curso, garantindo certificação proporcional a 

nota média entre os módulos de conteúdos ofertados. 

 

 

4 OS CURSOS 
 

Os cursos de Nivelamento ofertados pelo UNIDEP são: 

1. Leitura, Escrita e Interpretação de Texto 

2. Raciocínio Lógico 

3. Vida, Matéria e Energia 

As ementas de cada curso (anexo 2) são elaboradas por uma equipe de dois ou três 

professores das graduações com formação nas áreas de ciências biológicas, exatas e da 

linguagem. As quais são atualizadas e reformuladas de acordo com as demandas dos cursos 

superiores, respeitando um limite de, no mínimo, três anos de oferta de cada ementa, antes 

da atualização. 



 
 
 
 
 

O cumprimento da ementa é responsabilidade do professor conteudista, contratado 

pela instituição para elaboração do material teórico do curso, e do tutor, contratado para sanar 

as dúvidas e revisar o conteúdo exposto em aulas síncronas de cada curso. Além disso, o 

tutor tem a permissão para inserir materiais complementares aos cursos, de modo a atender 

possíveis dificuldades dos estudantes. 

 

 

5 METODOLOGIA E ESTRUTURA 
 

Os três cursos de Nivelamento (Leitura, Escrita e Interpretação de Texto; Raciocínio 

Lógico; Vida, Matéria e Energia) ofertados possuem as seguintes características: 

a) Ofertados gratuitamente na modalidade a distância; 

b) Utilizam o Canvas como Ambiente Virtual de Aprendizagem; 

c) Possuem duração de um trimestre (cronograma no anexo 3); 

d) Ofertados duas vezes ao ano, uma no primeiro semestre e outra no segundo. 

e) São organizados em quatro módulos de aprendizagem: tendo cada módulo um 

programa de conteúdos que atende e cumpre a ementa determinada. 

f) Os módulos, com exceção do primeiro, são restritos a conclusão do módulo anterior, 

estando liberados durante todo o período do curso e, permitindo que cada acadêmico 

desenvolva sua autonomia de estudos; 

g) Cada Módulo é composto por 4 aulas (conteúdo teórico escrito), 1 aula síncrona com 

o tutor da disciplina (agendada previamente) e uma atividade de autocorreção 

(preparatória para avaliação final, com feedback e oportunidade de auto avaliação 

discente), conforme estrutura ilustrada na sequência. 

 



 
 
 
 
 

 
 

h) Ao final do curso há uma avaliação, composta pelos conteúdos dos módulos, sendo 

permitida sua realização apenas após a conclusão de todos os módulos; 

i) A nota final é composta por: 40% de atividades de autocorreção; e, 60% de uma 

avaliação final. 

j) Permitem a certificação proporcional ao resultado na avaliação final e das atividades 

de autocorreção, com base na carga horária total do curso de nivelamento. 

 

 

6 AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 
 

As atividades avaliativas ocorrem ao final de cada módulo, no formato de questionário 

composto por questões objetivas. O feedback é personalizado e liberado imediatamente após 

a primeira tentativa. Assim, o discente possui a oportunidade de sanar suas dúvidas com o 

professor e/ou no material disponibilizado, para então, realizar uma nova tentativa. Essas 

avaliações possuem característica formativa, e, além de computadas na nota final, 

possibilitam a preparação do discente para a participação na avaliação final. 

A avaliação final é composta por questões objetivas, realizadas no mesmo ambiente 

virtual e, com acesso liberado somente após a resolução de todas as atividades propostas 

nos módulos de aprendizagem. A nota da avaliação final é divulgada ao encerrar o período 

de avaliação. 

É oferecido certificado de conclusão do curso para os participantes que atingirem nota 

final igual ou superior a 30 (em uma escala de 0 a 100). As horas de certificação são 

proporcionais a nota atingida na nota final. 



 
 
 
 
 

O certificado de conclusão do curso de Nivelamento pode ser apresentado como 

Atividades Complementares ao curso de Graduação, e, as horas serão consideradas de 

acordo com o Regulamento de Atividades Complementares de cada curso. 

 
6.1 Características do questionário avaliativo 
 

Para questionários autoavaliativos de cada módulo: 

a) Modo de avaliação no Canvas do tipo teste para avaliação, com questões objetivas 

do tipo múltipla escolha, verdadeiro ou falso, associativa; 

b) Data de abertura e fechamento do questionário: abertura no início do curso e, 

fechamento no fim do curso, com restrição das atividades teóricas do módulo e da 

avaliação do módulo anterior; 

c) Tentativas permitidas: ilimitadas; 

d) Método de avaliação: nota máxima; 

e) Comportamento da questão: misturar entre as questões; 

f) Quantidade: 5 de um banco de 10 questões por módulo (condicionado a atualização 

e inserção anual de questões). 

 

Para questionários de Avaliação Final: 

a) Modo de avaliação no Canvas do tipo teste para avaliação, com questões objetivas 

do tipo múltipla escolha, verdadeiro ou falso, associativa; 

b) Data de abertura e fechamento do questionário: abertura no início do curso e, 

fechamento no fim do curso, com restrição das atividades teóricas do módulo e das 

avaliações dos módulos anteriores; 

c) Limite de tempo: 60 min 

d) Tentativas permitidas: 1 (uma); 

e) Comportamento da questão: misturar entre as questões; 

f) São inseridas 10 questões aleatórias de um banco com no mínimo 20 questões 

(condicionado a atualização e inserção anual de questões). 

 
 
7 ACESSO DO DISCENTE AO CURSO DE NIVELAMENTO 

 

O discente deverá estar regularmente matriculado em curso de graduação do 

UNIDEP. Para acessar os cursos de Nivelamento, o discente interessado deverá acessar o 



 
 
 
 
 
edital de inscrição disponibilizado pelo Núcleo de Educação a Distância (NEaD) e pelo Núcleo 

de Experiência Discente (NED) e divulgado pela coordenação de curso bem como o 

questionário de inscrição e, realizar sua própria inscrição. Após a inscrição o participante terá 

acesso a todos os materiais e avaliações. 

 

 

8 AS RESPONSABILIDADES 
 
Caberá ao Núcleo de Educação a Distância (NEaD) 

I. Gerenciar os ambientes virtuais e ofertar os cursos de nivelamento na modalidade a 

distância para os acadêmicos do UNIDEP; 

II. Encaminhar aos coordenadores das graduações o calendário da oferta e os 

procedimentos necessários à inscrição nos cursos de Nivelamento; 

III. Realizar a distribuição da carga horária aos professores/tutores responsáveis pelos 

cursos de nivelamento; 

IV. Imprimir os certificados de conclusão e disponibilizá-los fisicamente aos participantes 

que cumpriram com a exigência descrita no item 5 deste programa; 

V. Oferecer suporte técnico sobre o Canvas aos tutores dos cursos; 

VI. Monitorar e gerenciar a atuação dos tutores, quanto ao atendimento dos discentes; 

VII. Lançar propostas de atualização dos cursos de nivelamento. 

 
Caberá ao professor conteudista do curso de Nivelamento 

I. Dividir a ementa em 4 módulos, sendo esses correspondentes a 4h de dedicação ao 

conteúdo teórico; 

II. Elaborar 16 aulas teóricas, as quais devam cumprir e atender toda a ementa sem 

ultrapassar o limite de 20h de dedicação do discente; 

III. Criar 60 questões sendo essas: 10 para o módulo um; 10 para o módulo dois; 10 para 

o módulo três; 10 para o módulo quatro; e, 20 para a avaliação final. 

 

Caberá ao tutor do curso de Nivelamento 

I. Acompanhar o progresso dos participantes e as participações para tirar dúvidas, 

respondendo em tempo hábil; 

II. Agendar as quatro aulas síncronas no início do curso e comunicar o NEaD; 

III. Revisar o conteúdo de cada módulo, durante a aula síncrona agendada; 

IV. Se necessário, inserir conteúdo teórico complementar de acordo com a permissão 

descrita neste programa. 



 
 
 
 
 

 

Caberá ao coordenador da Graduação 

I. Divulgar o Programa de Nivelamento informando os cursos, o período de inscrição e, 

o método de inscrição ao discente devidamente matriculado; 

II. Sugerir e orientar o discente quanto aos cursos de Nivelamento adequados a sua 

atuação. 

III. Motivar os estudantes durante o período de oferta dos cursos de Nivelamento a 

concluírem com dedicação, mostrando a importância destes para o futuro da sua 

caminhada acadêmica. 

 

Caberá ao Núcleo de Experiência Discente (NED) 

I. Estruturar e revisar as características do curso de Nivelamento; 

II. Dar suporte pedagógico ao professor/tutor do Nivelamento, quando necessário. 

 
Caberá ao discente 

I. Inscrever-se no curso desejado, buscando o edital e o questionário de inscrição; 

II. Participar ativamente das atividades propostas e da Avaliação Final; 

III. Buscar o professor do curso, por meio dos canais de comunicação disponibilizados 

(e-mail e Caixa de Mensagens do Canvas), a fim de sanar suas dúvidas sobre os 

conteúdos do curso. 
 
 
9 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo de Educação a Distância (NEaD) e/ou 

Núcleo de Experiência Discente (NED). 

Este programa entra em vigor após sua aprovação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão (CONSEPE). 

 


