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APRESENTAÇÃO 

 

O presente Regulamento tem como objetivo normatizar o Programa de 

Diagnóstico e Nivelamento da Aprendizagem da Faculdade de Telêmaco Borba – 

FATEB, o qual se configura como uma proposta de investigação das defasagens dos 

acadêmicos, principalmente ingressantes no Ensino Superior, com ações previstas a 

curto e longo prazo, acerca de conteúdos básicos necessários para a sua formação, 

bem como intenciona estabelecer o acompanhamento e nivelamento da 

aprendizagem propondo ações de intervenção que auxiliem os acadêmicos em suas 

dificuldades de aprendizagem. 

Entende-se que as experiências de ensino e aprendizagem, precisam ser 

delineadas de maneira a se ajustarem ao conhecimento prévio e hábitos de 

aprendizagem dos acadêmicos e as estratégias planejadas, com o intuito de garantir 

a compreensão, quando for o caso, da Matemática elementar, do Português, da 

Química, da Física e das tecnologias pelo estudante como recurso que auxilie o 

estudante em seu desenvolvimento pessoal e profissional, se apropriando de 

disciplinas básicas. 

Diante desse contexto, as ações propostas por meio deste Programa envolvem 

a aplicação de instrumentos diagnósticos e do planejamento e execução de 

estratégias que podem incluir a criação de rotas individuais de aprendizagem, 

atendimento de um professor/tutor, cursos específicos, entre outros que possibilitem 

preparar os estudantes para a vivência social plena, no enfrentamento de processos 

acadêmicos. 
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RESOLUÇÃO CONSUP Nº 03/2021 

 

Aprova o Regulamento do Programa de Diagnóstico e 

Nivelamento da Aprendizagem da Faculdade de Telêmaco 

Borba – FATEB, 
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REGULAMENTO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE 

DIAGNÓSTICO E NIVELAMENTO DA APRENDIZAGEM   

 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS E DAS CARACTERÍSTICAS 

 

 

Art. 1º. O Programa Institucional de Diagnóstico e Nivelamento da 

Aprendizagem propõe o acompanhamento da aprendizagem discente, por meio da 

aplicação de instrumentos diagnósticos e do planejamento e execução de estratégias 

que possibilitem preparar os acadêmicos para a vivência social plena, no 

enfrentamento de processos acadêmicos ou situações básicas do cotidiano. Para 

tanto, vê-se a necessidade de identificar e planejar estratégias que busquem garantir 

a compreensão da Matemática elementar, do Português, da Química, da Física e das 

tecnologias pelo estudante como recursos que o auxilie em seu desenvolvimento 

pessoal e profissional, se apropriando de disciplinas básicas. 

 

Art. 2º. A partir do trabalho articulado das coordenações, docentes, 

professores/tutores e acadêmicos no Programa Institucional de Diagnóstico e 

Nivelamento da Aprendizagem busca-se desenvolver ou intensificar o domínio de 

conhecimentos específicos dos acadêmicos em diferentes áreas de conhecimento. 

 

Art. 3º. O Programa Institucional de Diagnóstico e Nivelamento da 

Aprendizagem se constituirá de planos de conteúdos que sejam comuns a todos os 

Cursos da Instituição, ou não, de caráter básico, para a formação acadêmica do 

discente e irá considerar as necessidades específicas de cada turma e/ou curso; 

 

Art. 4º. As propostas serão desenvolvidas a partir da identificação das 

necessidades dos discentes pelos docentes, coordenadores de área e coordenadores 
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de integração, com o apoio da coordenação pedagógica, por meio da aplicação de 

instrumentos que corroborem com o diagnóstico das turmas e/ou cursos. 

Parágrafo único. As propostas de intervenção pedagógica que compõem o 

Programa devem considerar as especificidades de cada curso e as necessidades de 

formação humana e profissional do discente. 

 

Art. 5º. O Programa Institucional de Diagnóstico e Nivelamento da 

Aprendizagem visa atender os objetivos: 

I.  Coletar e sistematizar dados, relacionados às defasagens dos discentes, por 

meio da aplicação de instrumentos diagnósticos como provas de forma presencial ou 

online, produção de textos, gravação de vídeos e áudios, utilização de ferramentas 

tecnológicas e outros, de acordo com o objetivo e que visem favorecer a 

aprendizagem; 

II. Planejar, de maneira articulada, práticas pedagógicas que permitam a 

reorientação do processo ensino-aprendizagem e a retomada de conteúdos não 

assimilados pelos discentes; 

III. Proporcionar atendimentos de natureza pedagógica, de forma presencial ou 

online, com a finalidade de integração, inserção dos discentes no âmbito acadêmico; 

IV. Atender os alunos com dificuldade de aprendizagem para diagnóstico do 

aprendizado de forma presencial ou online e encaminhamentos à profissionais das 

diversas áreas da FATEB e profissionais externos, quando necessário; 

V. Promover intervenções individuais e/ou entre pares, de forma presencial ou 

online, priorizando as recomendações de soluções para sua maior eficiência do 

processo de ensino e aprendizagem, bem como das relações interpessoais;  

 VI. Colaborar para auxiliar na redução de problemas como a evasão ou 

reprovação do acadêmico já nos primeiros períodos dos cursos de graduação, 

contribuindo de maneira ativa e significativa com a apropriação do aprendizado; 

VII. Instigar uma mudança de atitude do acadêmico em relação ao seu 

processo de aprendizagem, buscando corroborar com seu protagonismo e sua 

capacidade de evolução de forma ética, humana e profissional. 
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CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

SEÇÃO I 

DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Art. 6º. Com relação ao Programa Institucional de Diagnóstico e Nivelamento 

da Aprendizagem, compete à Coordenação Pedagógica, alinhada com a 

Coordenação de Área, Coordenação Geral de EaD e Supervisão de Integração, em 

conformidade com o PPC dos cursos:  

I. Promover o acompanhamento do Programa Institucional de Diagnóstico e 

Nivelamento da Aprendizagem junto a FATEB. 

II. Manter reuniões periódicas com a Direção Acadêmica, Coordenação Geral 

de EaD, Supervisão de Integração e Coordenação de Área, para verificação das 

defasagens dos acadêmicos, planejamento de ações, feedbacks formativos e 

avaliação do percurso priorizando pelo bom desenvolvimento do Programa.  

III. Buscar e promover a análise quanto à aplicabilidade de ferramentas que 

permitam o diagnóstico da aprendizagem dos acadêmicos; 

IV. Articular junto com a coordenação de área a elaboração dos instrumentos 

diagnósticos pelos professores indicados de cada curso; 

V. Sistematizar semestralmente, até os dois primeiros anos, os resultados 

evidenciados, por meio da aplicação dos instrumentos diagnósticos que ocorrerão de 

forma presencial ou online; 

VI. Apresentar à Direção Acadêmica, à Coordenação de Área e à Supervisão 

de Integração o resultado dos instrumentos diagnósticos aplicados (por curso e/ou 

turma); 

VII. Propor e articular junto com à Coordenação de Área, Coordenação Geral 

de EaD e à Supervisão de Integração oficinas, seminários, atendimentos 

individualizados e, em grupo, por meio da tutoria, intervenções pedagógicas 

necessárias com vistas a atender às defasagens identificadas, exceto no que se refere 

a treinamentos institucionais os quais serão propostos pelo RH. 
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Parágrafo único. Os diagnósticos que apresentarem resultados não 

relacionados com o meio acadêmico dos estudantes serão tratados como exceção.   

 

SEÇÃO II 

DA COORDENAÇÃO DE ÁREA 

 

Art. 7º. Com relação ao Programa Institucional de Diagnóstico e Nivelamento 

da Aprendizagem, compete à Coordenação de Área. 

I. Participar de reuniões periódicas com as demais coordenações para 

tratativas relacionadas ao diagnóstico e nivelamento das turmas, a partir da 

formalização das datas em calendário acadêmico; 

II.  Apresentar à Coordenação Pedagógica as necessidades identificadas, que 

resultem a partir dos resultados do diagnóstico, seja estes dos primeiros períodos ou 

de períodos posteriores e que se referem a não apropriação de conteúdos pelos 

acadêmicos, ou necessidade levantadas pelo colegiado ou NDE. 

III. Corroborar com o planejamento de propostas que atendam às necessidades 

levantadas a partir da aplicação dos instrumentos diagnósticos ou dificuldades 

identificadas por outros meios. 

 

SEÇÃO III 

DA SUPERVISÃO DE INTEGRAÇÃO PARA OS CURSOS PRESENCIAIS 

 

Art. 8º – Com relação ao Programa Institucional de Diagnóstico e Nivelamento 

da Aprendizagem, compete à Supervisão de Integração: 

I. Participar de reuniões periódicas com as demais coordenações para 

tratativas relacionadas ao diagnóstico e nivelamento das turmas; 

II. Atuar como articulador entre a sala de aula e a Coordenação de Área, 

identificando e informando essa coordenação acerca das dificuldades de 

aprendizagem e defasagens dos acadêmicos durante a sua prática pedagógica em 

sala de aula; 
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III. Atuar junto à Coordenação de Área durante o planejamento de propostas 

que atendam às necessidades levantadas a partir da aplicação dos instrumentos 

diagnósticos ou dificuldades identificadas por outros meios pelo Colegiado do Curso; 

IV. Apresentar à coordenação de área às necessidades identificadas, 

específicas de seus cursos, e que se referem a não apropriação de conteúdos pelos 

acadêmicos; 

V. Comprometer-se com as ações que integram o Programa Institucional de 

Diagnóstico e Nivelamento da Aprendizagem. 

VI. Aplicar os instrumentos diagnósticos nas turmas em que ministrar a 

disciplina de Projeto Integrador, a partir da orientação da coordenação pedagógica, 

respeitando cronogramas, tempo de duração e procedimentos. 

  

SEÇÃO IV 

DOS(DAS) DOCENTES, PROFESSORES/TUTORES E TUTORES 

 

Art. 9º - Com relação ao Programa Institucional de Diagnóstico e Nivelamento 

da Aprendizagem, compete aos docentes, professores/tutores e tutores: 

I. Prever em seu Plano de Ensino e Aprendizagem uma semana de atividades 

de nivelamento, no início de cada tema gerador (semestre letivo), com propostas de 

retomadas de conteúdos básicos previamente identificados como necessários em sua 

disciplina; 

II. Informar a Coordenação de Área e Coordenação Geral de EaD acerca de 

dificuldades de aprendizagem identificadas, de forma individualizada (por acadêmico) 

ou de caráter coletivo (por turma), a partir das atividades desenvolvidas durante a 

semana de nivelamento, ou identificadas em disciplinas específicas dos cursos em 

períodos subsequentes; 

III. Manter a Coordenação de Área e Coordenação Geral de EaD ciente dos 

problemas de aprendizagem individuais ou da turma identificada nos acadêmicos em 

sua disciplina de atuação, antes da finalização do bimestre/semestre; 

IV. Ao professor da disciplina de Projeto Integrador, priorizando o supervisor de 

integração, caberá a aplicação dos instrumentos diagnósticos, a qual deverá ter o 

acompanhamento da Coordenação Pedagógica; 
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V. Manter-se atualizado em metodologias de ensino, buscando uma prática 

pedagógica que atenda às necessidades dos acadêmicos. 

 Parágrafo Único. Todas as informações a respeito do rendimento dos alunos, 

seja individual ou coletivamente (por turma) deverão ser feitas por escritos e 

devidamente formalizadas para providências pedagógicas pertinentes. 

   

 

SEÇÃO V 

DOS(DAS) ACADÊMICOS(AS) 

 

Art. 10. Com relação ao Programa Institucional de Diagnóstico e Nivelamento 

da Aprendizagem, compete aos (as) acadêmicos(as): 

I. Estar ciente do Programa Institucional de Diagnóstico e Nivelamento da 

Aprendizagem e às atividades propostas no decorrer do curso.  

II. Realizar as avaliações diagnósticas propostas para o seu curso, quando 

específica, ou quando proposta institucionalmente; 

III. Participar dos projetos, atendimentos pedagógicos individualizados e ou 

entre pares, sempre que indicado pelas coordenações; 

IV. Acadêmicos do 1º ao 4º período deverão realizar uma avaliação diagnóstica 

subsequente para acompanhamento de sua aprendizagem; 

V. Tomar ciência e cumprir cronogramas e prazos estabelecidos pelas 

coordenações quando envolvido em ações voltadas ao acompanhamento diagnóstico 

e de nivelamento. 

VI. Comprometer-se a seguir as orientações indicadas quando identificadas 

necessidades de aprimoramento da aprendizagem. 

 

CAPÍTULO II 

DAS AÇÕES PREVISTAS   

 

Art. 11.  Quanto ao desenvolvimento das atividades relacionadas ao Programa 

Institucional de Diagnóstico e Nivelamento da Aprendizagem, se prevê: 
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I. Os instrumentos diagnósticos serão elaborados por professores da FATEB, 

com formação na área correlata; 

II. Todos os acadêmicos ingressantes deverão realizar a avaliação diagnóstica 

das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, semestralmente, até o quarto 

período. 

III. A necessidade de aplicação de instrumentos que contemplem as outras 

disciplinas será avaliada pelas coordenações, considerando as necessidades e 

especificidades de cada curso. 

IV. Os dados coletados serão organizados de maneira sistêmica visando o 

acompanhamento da aprendizagem dos acadêmicos; 

V. Os resultados coletados fornecerão subsídios para o planejamento de 

projetos, cursos online e presenciais, encaminhamentos pedagógicos específicos 

individuais e/ou entre pares, rotas individuais de aprendizagem com o intuito de 

amenizar as defasagens identificadas; 

VI. Os acadêmicos poderão ser encaminhados para atendimento de um 

professor tutor, caso a necessidade seja específica e seja possível de ser articulada 

à proposta da tutoria presencial. 

VII. Os instrumentos de avaliação, ferramentas tecnológicas e 

encaminhamentos propostos neste regulamento serão avaliados e repensados, a 

partir dos objetivos alcançados ou não, a partir do Programa. 

VII. A Coordenação Pedagógica poderá interferir no Plano de Ensino e 

Aprendizagem, auxiliando o professor da disciplina na construção de estratégias com 

foco na aprendizagem. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

 Art. 12. Todos os acadêmicos matriculados nos cursos de graduação da 

FATEB, nas modalidades presencial e a distância, deverão respeitar o presente 

regulamento.  
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Art. 13. Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pelo 

Conselho Superior (CONSUP) da FATEB. 

 

 

Art. 14 . Este Regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Conselho 

Superior – CONSUP da Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB. 

 

   

 


