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INTRODUÇÃO: 

A educação escolar brasileira é composta por diferentes níveis de ensino. Conforme a Lei de 

Diretrizes e Base da Educação – LDB 9.394, de 20 de dezembro de 1996 a educação está 

distribuída em: Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) e 

Educação Superior. Durante a formação no Nível Médio há vários componentes curriculares 

necessários para a conclusão do Ensino Médio, o que impossibilita os professores a trabalharem 

temáticas específicas que irão contribuir para consolidar a aprendizagem no Ensino Superior.  

Para identificar as demandas e dificuldades dos estudantes nos Cursos Técnicos e Superior a 

Coordenação de Ensino, os Coordenadores dos Cursos Técnicos/Ensino Superior e a Coordenação 

de Apoio ao Estudante – CAES elencaram propostas de Cursos do Nivelamento a serem ofertados 

aos estudantes no primeiro semestre de 2018, de forma gratuita, a fim de sanar as dificuldades dos 

estudantes. Entre as várias hipóteses discutidas, o curso de nivelamento mais solicitado foi a 

produção de trabalhos acadêmicos de acordo com as Normas da ABNT. 

Com isso, a Instituição de Ensino torna eficaz a sua Missão que é 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. 

JUSTIFICATIVA: 

A Faculdade do Vale do Araranguá, conforme a sua Visão Institucional de ser reconhecida 

regionalmente até 2019 como Instituição de Educação com excelência e inovação no Ensino, 

voltado para o desenvolvimento integral do ser humano e no aprimoramento de habilidades e 

competências necessárias às constantes renovações sociais e econômicas do mercado de trabalho 

desenvolve ações complementares que promovam a qualidade no ensino.  

Priorizando a formação integral dos estudantes dos Cursos Técnicos/Universitários a 

Coordenação de Apoio ao Estudante, com o apoio da FVA e dos Coordenadores dos Cursos, a 

Instituição de Ensino Superior estará oferecendo aos estudantes o curso de nivelamento com a 

temática: trabalhos acadêmicos  de acordo com as normas da ABNT.   

 

OBJETIVO GERAL: 

 Qualificar a produção de trabalhos acadêmicos dos estudantes de Cursos Técnicos e 

Universitários, conforme as normas da ABNT. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Padronizar os trabalhos acadêmicos conforme as normas da ABNT; 

  Incentivar a pesquisa científica entre os estudantes de Cursos Técnicos e Universitários; 

 Orientar os estudantes na elaboração de artigos científicos e trabalhos acadêmicos; 

 Incentivar e desenvolver o hábito da leitura e escrita nos estudantes; 

 

METODOLOGIA: 

 O Curso de Nivelamento com a temática: Trabalhos Acadêmicos de acordo com as normas da 

ABNT, será disponibilizado para todos os estudantes da Instituição de Ensino, priorizando as fases 

inicias dos cursos. Será disponibilizada 50 inscrições aos estudantes, que durante a matrícula, de 

forma gratuita, deverá garantir a presença no curso, a ser realizado no dia 12/05/2018 (sábado), das 

8h00min às 12h00min, nas dependências da FVA. O curso terá duração de 4 horas com certificação, 

sendo o estudante que não comparecer, terá a negativa para participar dos próximos cursos de 

nivelamento. O período de inscrição será do dia 07/05/2018 à 11/05/2018, na Coordenação de 

Apoio ao Estudante, das 18h30min às 22h00min.  

 O Curso será ministrado por um professor da Instituição de Ensino e a Coordenação de Apoio 

ao Estudante – CAES acompanhará desde a matrícula, a execução do curso e a avaliação dos 

estudantes em relação ao curso oferecido. 

 Com a  pesquisa realizada na formação, a CAES fará um relatório final identificando os 

pontos positivos e negativos do curso, e com isso,  será possível identificar  novas demandas de 

cursos de nivelamento para o segundo semestre. 

CRONOGRAMA: 

2018 ABRIL MAIO JUNHO 

Reunião com a Coordenação de Ensino, Coordenadores dos Cursos 

Técnicos/Universitário e CAES 

   

Construção do Projeto de Nivelamento  e Edital de Matrícula    

Período de Matrículas    

Realização do Curso de Nivelamento com a temática: trabalhos 

acadêmicos  de acordo com as normas da ABNT. 

   

Relatório de avaliação do curso de Nivelamento    
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 

 

 

Araranguá, 11 de abril de 2018. 

Dados Pessoais 

Nome:  

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

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

CPF:  RG: 

E-mail: 

Participante 

Estudante de Graduação  (    ) 

Estudante de Cursos Técnicos  (    ) 

Professor, Pesquisador ou outro Profissional (    ) 

Endereço para Contato 

Endereço:  

Cidade:  Estado:  CEP:  

Instruções 

Projeto de Nivelamento: Trabalhos Acadêmicos de acordo com as Normas da 
ABNT. 
Data do Curso: 12/05/2018. 
Horário: 8h00min às 12h00min. 
Carga Horária: 4 horas. 
Período de inscrição: 07/05/2018 à 11/05/2018. 
Horário: 18h30min às 22h00min - na Coordenação de Apoio ao Estudante CAES. 
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 da FVA. 


