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EDITAL Nº 1 / 2022 DE CURSO DE EXTENSÃO –  
NIVELAMENTO em MATEMÁTICA e PORTUGUÊS 

 

 Abertura de Inscrição  
 

A Faculdade PROCESSUS, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente edital, 

regido pelo PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional, elaborado, no transcurso do ano de 2017, 

para o quinquênio 2018/2022 – Políticas de Extensão e atendendo ao Regulamento das Normas de 

Projetos de Extensão (PORTARIA C. SECR - 05/2010).  

 

 1. OBJETIVO  

O presente edital, além de instrumentalizador do processo educativo e de normas regulamentadoras, 

visa colocar em prática ações direcionadas ao atendimento das demandas dos nossos discentes e da 

comunidade em geral.  Ofertando um PROGRAMA DE NIVELAMENTO que viabiliza o acesso aos 

discentes e demais interessados aos conhecimentos básicos de MATEMÁTICA e PORTUGUÊS; 

fundamentias à formação acadêmica e profissional, possibilitando aos participantes do programa uma 

revisitação dos conteúdos vistos no Ensino Médio.  

 

Portanto, o presente programa apresenta como objetivo geral nivelar  em MATEMÁTICA e 

PORTUGUÊS ingressantes no ensino superior que demonstrem dificuldades de aprendizagem e / ou 

deficiências de conteúdos básicos necessários para o desenvolvimento de competências e habilidades 

em seus cursos superiores ou em seu dia-a-dia. 

 

Tem como objetivos específicos  propiciar o domínio dos conceitos e técnicas básicas de matemática; 

assim como,  o domínio da gramática básica da Língua portuguesa; contribuindo para uma formação 

profissional e cidadã mais eficiente. 

 

 2. PÚBLICO-ALVO 

O Programa de Nivelamento em Matemática e Português da PROCESSUS apresentado neste edital é 

uma atividade complementar  de extensão, ofertado GRATUITAMENTE pela IES a todos os seus 

DISCENTES, regularmente matriculado em qualquer um de seus cursos de graduação  e também a 

COMUNIDADE EXTERNA.  
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 3. MODALIDADE 

Visando atender ao período da pandemia, os cursos de nivelamento em (1) Matemática e (2) Português 

serão ofertados na modalidade REMOTA. Com disonibilização semanal de videoaula, fracionada em 

vídeos com duração aproximada de 20 min, mas com um total mínimo de 90 min e máximo de 180 min 

por aula. As videoaulas ficarão disponíveis durante todo o período ofertado. Como recursos didáticos e 

pedagógicos poderão ser utilizados: ferramentas tecnológicas como o Zoom, o Google Meet, 

Classroom, Powerpoint; OBS, dentre outros. 

 

 4. PERÍODO e CARGA HORÁRIA   

Os Cursos serão ofertados no Período de 14 de fevereiro de 2021  a 16 de julho de 2022. 

Com carga horária TOTAL de 80h/a para cada curso (Matemática e Português). Sendo permitida a 

computação para atividade complementar de 40h/a, por curso, ao aluno(a) PROCESSUS. 

 
5. INSCRIÇÕES 

As inscrições, gratuitas, serão realizadas  nos período de 04 de janeiro  a  12 de fevereiro  de 2022, 

de modo REMOTO no site da IES: https://www.processus.com.br/extensao/nivelamento/  onde deve-se 

preencher um formulário de inscrição. 

 

Neste site devem ser encontradas todas as informações sobre os cursos ofertados e também 

explicações detalhadas para a efetivação da inscrição nos cursos de (1) NIVELAMENTO em 

MATEMÁTICA e (2) NIVELAMENTO EM PORTUGUÊS; bem como informações sobre o acesso à 

plataforma de cada curso. 

 

As vagas ofertadas gratuitamente são LIMITADAS: 300 (trezentas) vagas para o nivelamento de 

Português e 200 (duzentas) vagas para o nivelamento de Matemática. 

 

A inscrição e todo o curso são GRATUITOS! Porém, de maneira voluntária, aceita-se doação de  

2kg de alimento não perecível ou material de limpeza para serem repassados às instituições sociais 

parceiras da IES. A doação deverá ser entregue nas secretarias de cursos da Faculdade Processus 

- Campus I (Asa SUL) e II (Águas Claras). 

 
 

6. CERTIFICADO - CRITÉRIOS 

Será emitido certificado ao participante em cada curso de nivelamento que concomitantemente: 

1. Obtenha no mínimo de 75% de acesso do total das videoaulas. 

2. Realize TODAS as 2 (duas) listas de exercícios (obrigatórias). Disponibilizadas em: 

(1) 13 a 26 de abril.  

(2) 08 a 21 de junho. 

https://www.processus.com.br/extensao/nivelamento/
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ATENÇÃO! 

1. Uma terceira lista de exercício (facultativa)  será disponibilizada de 04 a 09 de julho. Sendo 

obrigatória para o participante que NÃO realizou uma das listas de exercícios disponibilizadas  

anteriormente.  

2. Não serão dadas notas para as listas de exercícios, valendo a aprendizagem! 

3. Alunos da PROCESSUS poderão, de posse do certificado, solicitar ATIVIDADE 

COMPLEMENTAR de 40 h para cada curso de nivelamento que participou. 

 

7.  CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

A execução do presente edital deverá ocorrer conforme o cronograma a seguir: 

AÇÃO REMOTA PERÍODO 

Divulgação de edital A partir de 04 de janeiro   

Inscrição 04 de janeiro  a 12 de fevereiro 

Início do curso 14 de fevereiro 

Avaliação 1 - obrigatória (sem nota)  13 a 26 de abril 

Avaliação 2 – obrigatória  (sem nota)  08 a 21 de junho 

Avaliação 3  - facultativa (sem nota) 04 a 09  de julho 

Término do curso 09 de julho 

 

8.  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

- Será permitida a inscrição em mais de um curso de nivelamento. 

- A plataforma a ser adotada pela IES é o SEI (Sistema Educacional Integrado). 

- O respectivo PLANO DE ENSINO com o CRONOGRAMA está disponível na secretaria da 

IES; e também anexado a este edital. 

- Os casos omissos neste edital serão tratados no âmbito da Coordenação Acadêmica, 

Pedagógica, de Extensão e nas Coordenações de  Curso. 

Brasília, 03 de janeiro de 2022. 
 

 
Profa. Silvana Costa                                                                                     Profa. Maria Aparecida de Assunção 

Coordenadora de Extensão &                                                                     Coordenadora Pedagógica 
Responsabilidade Social 

ANEXOS 

(1) Plano de ensino e Cronograma – MATEMÁTICA 

(2) Plano de ensino e Cronograma - PORTUGUÊS 


