
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Nivelamento e Aperfeiçoamento 

Curricular da Faculdade Processus. 

  



CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º DOS OBJETIVOS: 

 

I. Identificar possíveis deficiências de desempenho dos alunos, mediante 

aplicação de avaliação preliminar de diagnóstico. 

II. Desenvolver ação pedagógica de nivelamento baseada nos resultados 

da avaliação preliminar de diagnóstico. 

III. Encaminhar os discentes com dificuldades de aprendizagem ao 

Núcleo de Apoio ao Estudante. 

IV. Integrar o projeto de monitoria como instrumento de nivelamento e 

aperfeiçoamento curricular. 

V. Desenvolver a utilização das ferramentas de ensino não presenciais 

para recuperação de conteúdo programático e avanços das ações de 

monitoria 

VI. Obter informações do observatório curricular e empregabilidade do 

respectivo curso, integrado pelos alunos egressos e docentes com 

consolidada prática profissional, nas diversas áreas de atuação, para 

subsidiar ações pedagógicas e alterações curriculares a serem 

analisadas pelo Núcleo Docente Estruturante. 

VII. Incentivar a criação de associação de alunos egressos e presentes 

dos diversos cursos da Processus, consolidando um instrumento de 

aperfeiçoamento curricular e facilitando ações para o estudo 

continuado. 

 

CAPÍTULO II 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 2º AÇÕES NO AMBITO DA COORDENAÇÃO DO CURSO, ORIENTADAS 

PELO NDE: Identificar as disciplinas com maiores índices de reprovação do curso 

para destinar monitores e priorizar utilização de reforço, inclusive mediante ensino 

não presencial. 



I. Estabelecer práticas motivacionais à participação dos alunos nas aulas 

de revisão e reforço, atribuindo horas complementares desde que 

cumpram o mínimo de 75% de frequência.   

II. Designar um observatório curricular integrado por profissionais, 

preferencialmente do corpo docente, atuantes em variadas áreas da 

prática profissional dos diversos cursos da Processus, que relatarão ao 

NDE as necessidades de atualização curricular. 

III. Ofertar nivelamento regular de Língua Portuguesa e Matemática aos 

sábados, sem custos para os alunos. 

IV. Elaborar relatório bimestral das atividades de nivelamento no âmbito 

dos cursos. 

V. Propor atividades de extensão capazes de promover debates de temas 

emergentes na área profissional, promovendo aperfeiçoamento do 

currículo. 

VI. Atualizar os conteúdos das disciplinas destinadas a abordagem de 

Temas Emergentes e contemporâneos. 

 

Art. 3º DA ATUAÇÃO DO SAP (SERVIÇO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO): 

I. Apoiar os estudantes identificados com dificuldades de aprendizagem 

pela avaliação preliminar e subsequentes, mediante diagnóstico de 

problema psicológico ou de ordem pedagógica. 

II. Orientar os professores acerca de abordagens adequadas no 

relacionamento com alunos portadores de necessidade de atenção 

especial. 

Art. 4º Este REGULAMENTO entra em vigor nesta data. 

 

Brasília, 11 de dezembro de 2014. 

 

 

 

 

 

Claudine Fernandes de Araújo 

Diretora Geral 


