
 

Senhores Dirigentes do IF Baiano, 

 

O objetivo deste é apresentar aos campi do Instituto Federal Baiano o Nivelamento em 
Língua Portuguesa na modalidade EaD. 

O QUE É E COMO FUNCIONA O NIVELAMENTO EM LÍNGUA PORTUGUESA? 

Como é do conhecimento de todos, no segundo semestre de 2019, implantamos o 
nosso primeiro curso de Nivelamento em Língua Portuguesa para atender às 
demandas legais e também às necessidades dos alunos matriculados nos cursos com 
oferta online. 

Foram matriculados no Nivelamento em Língua Portuguesa todos os alunos inscritos 
nos cursos EaD. Aos matriculados, foi encaminhada uma mensagem de e-mail 
alertando-os a respeito da não obrigatoriedade do curso. Foram orientados a se 
submeter à atividade apenas os alunos que se sentissem com defasagem nos 
conhecimentos básicos em língua portuguesa, haja vista que o curso fora elaborado 
com esse objetivo expresso. Em síntese, 10% dos matriculados concluíram o curso 
com êxito. 

O Nivelamento em Língua Portuguesa é um curso assíncrono, construído com 4 
unidades e não possui mediador presencial nem a distância. Cada unidade contem um 
texto base, vídeos ilustrativos e uma atividade avaliativa com questões de múltiplas 
escolhas, de associação e de verdadeiro ou falso. Não há questões discursivas. 

O aluno, ao entrar no ambiente virtual de aprendizagem (AVA), terá contato com todo 
o material, mas apenas a atividade da primeira unidade estará disponível e aberta. 
Para abrir as demais atividades avaliativas das unidades subsequentes, o aluno 
deverá ler o texto base, assistir aos vídeos e fazer a atividade obtendo nota igual ou 
superior a 6,0 (seis). Cada aluno terá 3 tentativas para cursar cada unidade. As 
tentativas têm o objetivo de fazer o aluno voltar o máximo de vezes possível para 
consultar o material. 

Ao cursar com êxito a quarta unidade, será aberto o campo de impressão do 
certificado. O aluno poderá conferir os seus dados, salvar e/ou imprimir o seu próprio 
certificado, prova de ter cursado o Nivelamento em Língua Portuguesa com êxito. 

 

PROCEDIMENTOS PARA MATRICULAR OS ALUNOS: 

A partir deste semestre, além dos alunos a distância, os alunos presenciais também 
poderão participar do Nivelamento online. 

O Instituto Federal Baiano ainda não tem um sistema para fazer a matrícula remota 
dos alunos presenciais no ambiente virtual de aprendizagem (AVA), mas estamos 
avançando. Por enquanto, vamos oportunizar o Nivelamento em Língua Portuguesa a 
todos os campi que nos enviar os dados dos estudantes em planilha disponibilizada 
por e-mail. 



 

O Nivelamento em Língua Portuguesa para os alunos presencias terá início no dia 15 
de abril e término no dia 15 de junho de 2020. Assim sendo, os campi demandantes 
terão até o dia 31 de março as planilhas contendo os dados dos alunos e servidores 
responsáveis. 

 

QUEM PODERÁ ACOMPANHAR O PROCESSO: 

Além do Coordenador de Educação a Distância (CEAD) que possui senha para 
visualizar tudo o que acontece no AVA em seu campus, recomendamos que o campus 
demandante envie também os dados de dois servidores para serem incluídos como 
responsáveis para estimular, orientar e supervisionar a execução do Nivelamento em 
Língua Portuguesa. 

 
FLUXO PARA MATRÍCULA NO NIVELAMENTO: 

 

AÇÕES DATA RESPONSÁVEL 

1. Divulgação do Nivelamento De 23 a 27 /03/2020 CAMPUS 

2. Inscrição/matrícula em planilha fornecida 
pela DEaD 

30 e 31/03/2020 CAMPUS 

3. Envio da planilha com os dados Até 03/04/2020 CAMPUS 

4. Upload dos dados dos alunos para o AVA Até 10/04/2020 NUTEC/DEAD 

5. Encontro inaugural do Nivelamento em 
Língua Portuguesa 

A critério do Campus CAMPUS 

6. Acompanhamento da execução da 
atividade 

Permanente CAMPUS 

 

 

 


