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EDITAL Nº  001/2017, de 08 de março de 2017  

 

O Professor Responsável pelo Programa de Nivelamento da Escola de Ciências Exatas e Tecnologia do 

Centro Universitário do Norte – UNINORTE/Laureate torna público, por meio deste Edital, as diretrizes, 

procedimentos e prazos relacionados com a bonificação para os participantes do Programa de Nivelamento 

2017-1. 

 
  
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
1.1 O Programa de Nivelamento da Escola de Ciências Exatas é uma atividade permanente que tem por 

objetivo promover o nivelamento dos ingressantes no ensino superior, no âmbito da Escola de Ciências 

Exatas e Tecnologia.  

1.2 A frequência ao programa de nivelamento é aberta a qualquer aluno matriculado nos Cursos da Escola 

de Ciências Exatas. No entanto, o presente Programa de Bonificação aplica-se unicamente aos alunos 

iniciantes (alunos de primeiro período) nas disciplinas de Introdução à Mecânica, Álgebra Linear e 

Geometria Analítica e Cálculo Diferencial e Integral. 

 
  
2. DA BONIFICAÇÃO  
 
2.1 Os alunos iniciantes serão bonificados com até 15%, incidindo sobre a nota final das disciplinas 

Introdução à Mecânica, Álgebra Linear e Geometria Analítica e Cálculo Diferencial e Integral que 

estiverem matriculados na Segunda Avaliação de Rendimento Escolar. 

2.1.1 Os alunos impossibilitados de frequentar as aulas aos sábados não sofrerão prejuízo em sua 

nota de 2ª ARE, uma vez que a nota de participação adquirida através da frequência nas aulas de 

nivelamento tem caráter de bonificação (ponto extra).  

2.2 O percentual de bonificação será obtido pela expressão abaixo: 

 

        
   

  
      

 

Onde: 
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BA (%) - Percentual de bonificação; 

TFA - Total de frequência do aluno no período de referência; 

TE - Total de encontros do programa de nivelamento no período de referência. 

2.3 O período de referência define o número de aulas, definido pelo intervalo de vigência do presente 

programa de bonificação. O período de referência é o apresentado no subparágrafo (4.1) deste edital.  

2.4 A frequência do aluno será comprovada por lista de presenças. 

2.5 Os percentuais de bonificação (BA%) serão enviados, pelo Professor Responsável do Programa de 

Nivelamento, diretamente aos coordenadores dos cursos de Engenharia para que sejam repassados aos 

professores do primeiro período das disciplinas Introdução à Mecânica, Álgebra Linear e Geometria 

Analítica e Cálculo Diferencial e Integral para aplicação do benefício previsto neste edital. 

 
3. DAS RESPONSABILIDADES INDIVIDUAIS  

 

ALUNOS:  

 

3.1 Assinar as listas de presença em todos os encontros de nivelamento.  

3.2 Conferir, ao final do período de referência, o seu percentual de bonificação.  

3.3 Requerer em até 72 horas (setenta e duas horas) alteração no percentual de bonificação, com o 

relatório individual citado no subparágrafo (3.9), emitido pelo Professor Responsável pelo Programa de 

Nivelamento. 

3.4 Acompanhar a aplicação da bonificação nas notas das disciplinas Introdução à Mecânica, Álgebra 

Linear e Geometria Analítica e Cálculo Diferencial e Integral, requerendo, se for o caso, alteração da nota 

dentro do prazo regimental.  

 
PROFESSORES DO PROGRAMA DE NIVELAMENTO: 

  
3.5 Registrar a presença dos alunos presentes em cada encontro na lista adequada, fornecida pelo 

Professor Responsável pelo Programa de Nivelamento.  

3.6 Entregar as listas depois de cada encontro ao Professor Responsável pelo Programa de Nivelamento.  
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PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DE NIVELAMENTO: 

  

3.7 Elaborar relatório mensal com as presenças dos alunos, geral e por curso, para encaminhamento à 

Coordenação Pedagógica da Escola de Ciências Exatas e Tecnologia. 

3.8 Ao final do período de referência elaborar relatório final geral, contendo a frequência total e a 

bonificação por aluno, conforme previsto no subparágrafo (2.2).  

3.9 O relatório previsto no subparágrafo (3.8) será entregue a Coordenação Pedagógica e aos 

Coordenadores de Cursos da Escola de ciências Exatas e Tecnologia.  

 
4. PERÍODO DE REFERÊNCIA E DATA FINAL DE ENTREGA DE RELATÓRIOS  

 

4.1 O período de referência será de 11 de março a 10 de junho de 2017.  

4.2 A data final para entrega dos relatórios e divulgação do relatório individual de bonificação para os 

alunos será o dia 20 de junho de 2017.  

 

________________________________________ 

Profª Livia da Silva Oliveira 
 Responsável pelo Programa de Nivelamento 

 


