COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
PROGRAMA DE NIVELAMENTO A DISTÂNCIA - PORTUGUÊS / MATEMÁTICA
(2018-2)
O que é?
O Programa de Nivelamento é um dos programas de apoio aos discentes mantidos pela
Faculdade de Americana - FAM, que propicia ao aluno da Instituição o acesso ao conhecimento
básico em disciplinas de uso fundamental aos seus estudos universitários.
Trata-se de uma atividade complementar, não obrigatória, voltada para todos os alunos dos
cursos de graduação da FAM e ofertada na modalidade à distância, por meio do portal FAM.
Para quê?
Oportunizar aos alunos a revisão e o aprimoramento de conteúdos de disciplinas básicas do ensino
médio, essenciais ao aprendizado acadêmico.
Para quem?
Alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da FAM que queiram reforçar seus
conhecimentos, por meio de revisão e/ou aprimoramento de conteúdos de disciplinas básicas do
ensino médio.
Como funciona?
 A carga horária do curso é de 40 horas;
 O programa de ensino do curso é organizado com conteúdos de formação básica da disciplina;
 O material didático instrucional é disponibilizado na íntegra, no portal FAM.
 Cada unidade apresenta uma atividade online sobre o assunto abordado, tendo um prazo de 10
dias para participação e resolução das atividades propostas.
 O Fórum de dúvidas com o tutor é permanente.
Critérios de avaliação
 A avaliação é dividida da seguinte forma:
a) Seis (6) atividades avaliativas a distância (realizadas no ambiente virtual de
aprendizagem), equivalendo a 60% da nota final - podendo ser questionários online e/ou
atividades escritas - uma para cada unidade do Nivelamento.
b) Uma prova presencial (realizada em sala de aula), equivalendo a 40% da nota final podendo conter questões objetivas e/ou dissertativas, bem como produção de texto.
A prova presencial é obrigatória, compreendendo todo o conteúdo abordado no material
instrucional, com duração de 2 horas/aula.
 A freqüência será contabilizada por meio do cumprimento das atividades propostas nas seis (6)
unidades. Para fazer jus às Horas de Atividades Complementares, o aluno deverá cumprir de
forma satisfatória todas as atividades propostas.
 Para a validação das Horas de Atividades Complementares, o aluno deverá ter média final igual
ou maior que 6,0 (seis).
 A quantidade de horas convalidadas está definida no Regulamento de Atividades
Complementares do curso (disponível no Portal FAM);
 Essas horas constarão
Complementares.
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ORIENTAÇÕES GERAIS
 O atendimento do(a) tutor(a) é exclusivamente virtual, por meio do fórum de dúvidas.
A devolutiva no fórum de dúvidas é realizada em, no máximo, 48 horas.
 A avaliação é, obrigatoriamente, presencial.
Suporte tecnológico: Departamento TI
Atendimento de suporte tecnológico: questões sobre o uso do Ambiente de Ensino-aprendizagem
(Portal FAM), tais como navegação e utilização dos programas que integram o ambiente virtual e/ou
problemas de acesso, visualização das disciplinas, dificuldades de inserção em atividades online,
visualização de notas e faltas.
Horário de funcionamento: 2a a 6a feira, das 13h00 às 22h00.
E.mail: informatica@fam.br
 Entre em contato com o suporte do TI, através do e-mail ou pessoalmente.
 Faça um Print da tela (Tecla PrtScr) no momento da dificuldade ou problema, principalmente se
o problema ocorrer aos finais de semana. Cole na mensagem a ser encaminhada e relate a
situação.
Prazo máximo de resposta: 24 horas úteis (não são computados, para isso, sábados, domingos e
feriados).
Canal de atendimento online FAM: para registro de reclamações, sugestões e/ou elogios, acesse o
site da FAM (www.fam.br) e clicando em Fale Conosco/Ouvidoria. Preencha o formulário,
direcionando-o ao TI. O sistema gerará um protocolo de acompanhamento.
Prazo máximo de resposta: 48 horas úteis.
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DATA

TEMA

TIPO DE ENCONTRO

10 de setembro

Unidade 1

Encontro virtual

19 de setembro

Unidade 2

Encontro virtual

ATIVIDADE ASSOCIADA
Material didático na íntegra
Atividade online 1
Período: 10 a 19 de setembro
Atividade online 2
Período: de 20 a 28 de setembro
Atividade online 3
Período: de 28 de setembro a 07
de outubro

28 de setembro

Unidade 3

Encontro virtual

07 de outubro

Unidade 4

Encontro virtual

Atividade online 4
Período: de 07 a 16 de outubro

16 de outubro

Unidade 5

Encontro virtual

Atividade online 5
Período: de 16 a 25 de outubro

25 de outubro
10 de novembro

Unidade 6
Prova presencial

Encontro virtual
Encontro presencial

Atividade online 6
Período: de 25 de outubro a 03
de novembro
Em sala de aula, na IES

