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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

 
RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 33/2020, de 29 de outubro de 2020. 

 

 Aprova o Regulamento do Programa de Nivelamento, no âmbito da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (FASAI). 

 

O Presidente do Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, no uso de suas 

atribuições que lhe conferem o ato de autorização do Ministério da Educação, o ato da sua 

contratação e nomeação conforme Portaria IESA 01, de 1.º de agosto de 2020, o Regimento 

Interno da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna e, ainda, em consonância com a Lei 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996,  

 

CONSIDERANDO: 

 

 

 a necessidade de adequação de um Programa que oferte, ao Acadêmico, 

notadamente o ingressante, oportunidade de revisão das disciplinas do Ensino 

Médio, que formam a base para a compreensão de disciplinas próprias e 

integrantes da estrutura curricular de cada Curso; 

 o conhecimento de que o Acadêmico, muitas vezes, inicia o Curso sem a 

compreensão da base educacional suficiente e própria para captar o 

conhecimento ministrado e desenvolver o conteúdo, em algumas disciplinas, 

devido à falta de conhecimento específico que já deveria ter internalizado 

quando estudante do Ensino Médio; 

 a compreensão de que há possibilidade de oferta de programa de ensino que 

capacite o Acadêmico para o andar passo a passo com o processo de ensino 

ministrado; 

 as discussões e aprovações do presente Regulamento pelo Colegiado do Curso 

de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, em reuniões 

específicas; 

 a discussão e aprovação do presente Regulamento pelo Conselho Superior da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, em reunião, 

 

RESOLVE: 
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Art. 1.º Fica APROVADO o Regulamento do Nivelamento da Faculdade Santo Agostinho 

de Itabuna (FASAI), constante no Anexo Único da presente Resolução. 

 

Art. 2.º Esta Resolução entra em vigor na presente data, revogando-se todas as disposições 

em sentido contrário, em especial, o Programa de Nivelamento anterior. 

 

Publicada em 29 de Outubro de 2020. 

 

Itabuna – Bahia, 29 de Outubro de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 
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ANEXO ÚNICO 

 

 

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE NIVELAMENTO 

 

 

Art. 1.º O Programa de Nivelamento da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (FASAI), visa 

atender ao Acadêmico informações e capacitação quanto às disciplinas propedêuticas ou de 

fundamento, com o fim de oferta de conhecimento necessário à compreensão das disciplinas 

que integram a sua estrutura curricular. 

 

Art. 2.º Fica entendido como “Nivelamento” o estabelecimento de programas específicos com 

o intuito de prover e apoiar os acadêmicos dos cursos de graduação que apresentem 

dificuldades em acompanhar o desenvolvimento das atividades de seu período letivo. 

 

Parágrafo único. O Programa de Nivelamento destina-se, preferencialmente, às disciplinas e 

atividades dos primeiros períodos de cada curso. 

 

Art. 3.º As atividades do Programa devem ser oferecidas antes ou ao início de cada semestre 

letivo. 

 

Art. 4.º A operacionalização do Programa ficará sob responsabilidade da FASAI, por meio do 

Coordenador de Curso (de suas graduações) tanto para seleção quanto para implantação das 

atividades de “nivelamento”. 

§ 1.º Cada Coordenação de Curso, em consonância com a Avaliação Institucional, detectará a 

necessidade de implantação de “adaptação” específica. 

§ 2.º Os Coordenadores do Curso priorizarão as demandas detectadas e unificarão as 

atividades quando e onde for possível. 

§ 3.º As atividades de “adaptação” serão executadas sob a forma de cursos de curta duração. 

§ 4.º As atividades do Programa de Nivelamento não poderão ocorrer nos horários regulares 

de aula. 
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Art. 5.º A aprovação de cada atividade do Programa de Nivelamento será de competência da 

Coordenadoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão, Inovação e Internacionalização. 

 

Art. 6.º Atendendo demanda da comunidade acadêmica fica autorizada a instalação do 

“nivelamento” em Biologia, Português e Inglês, devendo ser aberto a Acadêmicos de todos os 

Cursos da IES que assim necessitarem. 

 

Art. 7.º Este Programa não substitui o Programa de Monitoria nem as atividades do Núcleo de 

Apoio Psicopedagógico e de Acessibilidade Santo Agostinho (NAPSA). 

 

Art. 8.º Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior 

da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

 

Itabuna – Bahia, 29 de Outubro de 2020. 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 


