PROGRAMA INSTITUCIONAL DE NIVELAMENTO – PIN – orientações gerais
O que é o Programa Institucional de Nivelamento (PIN) da UNIPAC?
É uma atividade complementar não-obrigatória, que tem a finalidade de desenvolver as
habilidades básicas de raciocínio lógico e interpretação de textos dos alunos ingressantes na
instituição, ofertada através de dois cursos distintos na modalidade presencial
Carga horária semestral total: Matemática – 20h e Língua Portuguesa – 20h.
Periodicidade: aos sábados, aulas quinzenais intercalando-se os conteúdos.

O Nivelamento é voltado para quais alunos da UNPAC?
Para todos os alunos regularmente matriculados nos 1ºs e 2ºs períodos de qualquer curso vigente
da UNIPAC no semestre letivo. Excepcionalmente, havendo vagas, os demais alunos da
instituição poderão se inscrever.
Como é feita a matrícula dos alunos?
Será realizada pela Instituição, sendo que os alunos serão indicados pelos coordenadores de
curso depois de reunido o respectivo colegiado.
Como funciona o Programa de Nivelamento- PIN DA UNIPAC?
O PIN está baseado em uma estrutura de autoaprendizagem, permeada pela mediação de um
professor quanto às questões de leitura, compreensão e produção de textos diversos, permitindo
o desenvolvimento autônomo, que credencie o indivíduo a buscar novos conhecimentos a partir
desta dinâmica. As aulas serão presenciais com atividades práticas. Sua organização apresenta o
seguinte formato:
• 10 horas presenciais de Matemática acompanhadas de atividades relacionadas aos conteúdos
essências e 10 horas de estudos autônomos;
• 10 horas presenciais de Português acompanhadas de atividades relacionadas aos conteúdos e
10 horas de estudos autônomos.
Como o aluno fará os seus estudos?
O aluno deverá fazer a leitura dos conteúdos de Matemática e de Língua Portuguesa. Após a
leitura dos conteúdos, normalmente disponibilizados em duas aulas intercaladas para cada
disciplina. Deverá realizar as atividades referentes a estas aulas. Esta atividade é composta por
textos de conhecimentos gerais e exercícios, inclusive de múltipla escolha.
Quais os conteúdos a serem estudados?
1. Conhecimentos de Português
Rever conteúdos básicos de Português dos Ensinos Fundamental e Médio, essenciais para o
aprendizado de componentes curriculares do Ensino Superior, entre outros.

Módulo I: (10 horas presenciais)
- Produção Textual e Pontuação
Módulo II: (10 horas presenciais)
- Novo Acordo Ortográfico
2. Conhecimentos de Matemática
Rever conteúdos básicos de Matemática dos Ensinos Fundamental e Médio, essenciais para o
aprendizado de componentes curriculares do Ensino Superior, entre outros.
Módulo I: (10 horas presenciais)
- Conjuntos Numéricos;
- Cálculo do valor numérico das expressões e situações de aplicação;
- Trabalhando com as frações;
Módulo II: (10 horas presenciais)
- Razão e proporção;
- Porcentagem;
- Equação do 1º Grau e Equação do 2º Grau;
O que o aluno deve realizar para estar apto e concluir o nivelamento?
Submeter-se a uma avaliação individual, escrita, sem consulta e obter 70% de aproveitamento do
total das atividades de Matemática e 70% de aproveitamento no total das atividades de Língua
Portuguesa.
Frequência: Obter 75% da freqüência de cada módulo do PIN.
Ao aluno que alcançar satisfatoriamente a porcentagem prevista caberá declaração de
participação que poderá ser utilizada para efeito de cumprimento de atividades acadêmicas,
inclusive.
Qual o contato da Coordenação do PIN?
Coordenação: Tânia C. Fígaro Ulhoa - Graduada em Letras: Português /Inglês e Pós-graduada
em Leitura e Produção de Textos na Interdisciplinaridade.
Horário da coordenação: 2ª feiras: das 17h às 18h30 (1 hora e 30 minutos) e 4ª feiras: das 17h
às 20h30 (3h e 30 minutos)
E-mail : tania.ulhoa07@gmail.com - Telefone: (34) 3326-5600. Celular: 9141-8857

