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INTRODUÇÃO 

 Conforme a necessidade dos discentes ingressantes nos cursos de técnico e graduação em 

enfermagem, não na 1ª fase e no 1º módulo, mais sim em fases e módulos subsequentes, viu-se a 

necessidade de um curso de nivelamento sobre um tema que os deixe mais familiarizado com as 

disciplinas em que estão matriculados.  

 A Faculdade do Vale do Araranguá – FVA, preocupada com a excelência no ensino diário 

durante as aulas, vai além, e promove os Cursos de Nivelamento, a fim de atender a demanda dos 

estudantes dos cursos técnicos e de graduação. Neste sentido, a Instituição de Ensino e a 

Coordenação de Apoio ao Estudante irão promover o curso de nivelamento: Anatomia Humana 

Básica.  

 As demandas identificadas por meio de solicitação dos discentes aos docentes das disciplinas 

em que estes estão matriculados e vem freqüentando neste semestre (2018/02), nos indicam a 

importância da realização deste nivelamento para a satisfação e acompanhamento dos estudantes 

democratizando assim o ensino, valorizando e potencializando os estudantes, formando assim, 

profissionais éticos, comprometidos e com potencial para atender as exigências de um mercado 

totalmente globalizado e exigente. 

 

JUSTIFICATIVA 

 A Faculdade do Vale do Araranguá- FVA, com a missão de Formar sujeitos comprometidos 

com a excelência profissional, pautados na ética, na sustentabilidade e na ação propositiva, 

contribuindo para sua inserção no contexto social como agente de transformação, juntamente 

com a Coordenação de Ensino ao Estudante – CAES irão promover o curso de nivelamento: 

Anatomia Humana Básica.  

A temática é uma demanda solicitada pelos discentes e também percebida pelos docentes da 

Instituição de Ensino, identificada nas aulas, no dia a dia, deste primeiro mês do segundo semestre 

de 2018. Percebe-se, a necessidade da formação para promover o acesso ao conhecimento da 

anatomia básica e assim os discentes poderão desempenhar melhor suas habilidades e ampliar seus 

conhecimentos nas disciplinas que estão cursando.  
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OBJETIVO GERAL 

    Proporcionar o conhecimento adequado aos discentes, sobre as partes do corpo humano.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Orientar os discentes sobre a necessidade do conhecimento do corpo humano; 

 Qualificar o desempenho dos discentes nas disciplinas que estão cursando; 

 Promover o desenvolvimento dos discentes para sua atuação nos cursos de enfermagem e 

educação física; 

 

METODOLOGIA 

 O curso de nivelamento será ofertado no dia 29/09/2018, em sala de aula e no anatômico da 

FVA, sendo disponibilizadas 60 vagas, somente aos discentes ingressantes em 2018/02 dos cursos 

técnico e graduação em enfermagem e graduação em educação física. O curso de nivelamento terá a 

duração de 8 horas, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min nas dependências da 

FVA, com emissão de certificados aos estudantes com 100% de freqüência. Os discentes que 

realizaram a matrícula e não compareceram à formação do nivelamento anterior terão a negativa 

negada para participar do curso atual. 

 As matrículas serão realizadas do dia 19 à 27 de setembro  de 2018, na Biblioteca da FVA e 

na secretaria do Colégio Futurão das 19h00min às 22h00min. 

 A formação será realizada por um docente da Instituição de Ensino e a Coordenação de 

Ensino ao Estudante – CAES irá acompanhar toda a execução do projeto – desde a divulgação, 

matrícula e avaliação do curso. No final da formação, com a avaliação do curso, a CAES irá realizar 

o relatório final para identificar o nível de satisfação dos estudantes em relação a  todo o processo 

da formação. 

CRONOGRAMA  

2018 setembro outubro 

Planejamento 

Definição da temática do nivelamento e construção do Projeto 

  

Período de matrículas   

Realização do nivelamento    

Relatório de avaliação do nivelamento   

Araranguá, 17 de setembro de 2018. 
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Araranguá, 17 de setembro de 2018. 

Inscrição Nº: 

Dados Pessoais 

Nome:                                                                                  

Data de Nascimento:  Sexo:  Masculino (    )    Feminino (    )  

Tel. Residencial: (    )  Tel. Celular: (     )  

CPF:  RG: 

E-mail: 

Participante 

Curso: 

Estudante de Graduação  (   )   Fase:      

Estudante de Cursos Técnicos   (    ) Módulo: 

Professor, Pesquisador ou outro Profissional (    )   

Endereço para Contato 

Endereço:  

Cidade:  Estado:  CEP:  

Instruções 

Projeto de Nivelamento: ANATOMIA HUMANA BÁSICA  
Data do Curso: 29/09/2018. 
Horário: 8h00min às 12h00min – 13h00min às 17h00min.. 
Carga Horária: 8 horas. 
Período de inscrição: 19 à 27 de setembro de 2018. 
Horário: 18h40min às 22h00min na Biblioteca da FVA e na Secretaria do Futurão. 
O preenchimento obedecerá a ordem de inscrição até o limite de vagas estabelecidas.  
O curso será realizado na Faculdade do Vale do Araranguá, aos estudantes dos Cursos Técnicos e 
Universitários de Enfermagem e Educação Física. 


