
1.DO OBJETIVO

2.DO PROGRAMA

3.DA CARGA HORARIA

3.1. As atividades de Lingua Portuguesa e Matematica terao carga horaria de 20horas.

4.DO HORARIO DE FUNCIONAMENTO

4.1. Horario e periodo de funcionamento do Programa de Nivelamento:

17 de setembro de 2022, sabado, de 13h as 18h.

22 de outubro de 2022, sabado, de 13h as 18h.

05 de novembro de 2022, sabado, de 13h as 18n.

O Centro Universitario Sao Jose de Itaperuna (UNIFSJ), por meio do Nucleo de 

Apoio Psicopedagogico e Educacional (NAPE), torna publica a abertura das inscrigoes 

para o Programa de Nivelamento Academico 2022, destinada aos academicos dos Cursos 

de Graduagao que ingressaram no ano letivo vigente e demais academicos interessados.

O Programa de Nivelamento apresenta-se como uma das agdes necessarias para a 

adaptagao dos discentes no ensino superior que, alem de experimentarem uma forte 

transigao metodologica, trazem consigo muitas diferenciagdes em niveis de conhecimentos 

basicos, proporcionando urn melhor relacionamento interpessoal.

2.1. O Programa de Nivelamento oferecido pelo UNIFSJ e gratuito, nao obrigatdrio e 

contempla a oferta de 2 (duas) disciplinas: Lingua Portuguesa e Matematica.

2.2. O nivelamento de Lingua Portuguesa tern como objetivo auxiliar o academico a 

desenvolver as atividades de leitura e escrita, fundamentals a qualquer curso de 

graduagao. Durante o curso o academico terd atividades como: interpretagao de textos; 

tipos de comunicagao formal e outros recursos importantes da Lingua Portuguesa.
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2.3. O nivelamento de Matematica tern como objetivo trabalhar conhecimentos 

elementares da Ciencia Matematica, especialmente quanto ao desenvolvimento do 

raciocinio logico; grdficos, tabelas, fungdes e divisdes.



26 de novembro de 2022, sabado, de 13h as 18h.
5.PERIODO DE INSCRIQAO

6.DA FICHA DE INSCRIQAO

7. DA CERTIFICAQAO

8. DO APROVEITAMENTO DA CARGA HORARIA

9. DA ABERTURA DE TURMA

9.1. A abertura de turma fica condicionada a inscripao de no minimo 35 (trinta e cinco)

academicos.

10. DAS DISPOSIQOES GERAIS

Itaperuna, 01 de agosto de 2022.

8.1. O Programa de Nivelamento e uma pratica que pode ser incluida como carga horaria 

para Atividade Complementar.

5.1. O periodo das inscriQoes para o Programa de Nivelamento no UNIFSJ sera no periodo 

de 01 a 31 de agosto de 2022.

6.1. Os academicos interessados em participar do Programa de Nivelamento do UNIFSJ 

deverao preencher a ficha de inscripao no site do UNIFSJ, http://fsj.edu.br/unifsj/edital/ .

7.1. O Certificado de participapao no Programa de Nivelamento emitido pelo UNIFSJ tera 

carga horaria correspondente a frequencia do academico nas atividades programadas.

10.1. Os casos omissos serao analisados pelo NAPE e, se necessario, submetidos a 

analise da pro-reitoria da IES.

10.2. Quando necessario, os casos serao submetidos a analise e parecer do Conselho 

Superior da IES.
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