
O que são os cursos de nivelamento? 

São cursos de curta duração, que servem para recordar alguns conteúdos básicos de 

matemática, língua portuguesa, Língua Inglesa, Informática ou de Ciências, como Física, 

Química ou Biologia, que os alunos deveriam ter conhecimento para ingressar no ensino 

superior e poder acompanhar melhor as matérias do curso que escolheu. 

 

E para se inscrever, o aluno deve pagar alguma taxa? 

Não. Os cursos são gratuitos para alunos matriculados regularmente na instituição. 

 

E alunos de outras instituições podem participar também? 

Sim. Mas as vagas são limitadas para alunos de outras instituições ou para ex-alunos. No caso 

de alunos de outras instituições, deve ser paga uma taxa de inscrição de R$ 60,00. Ex-alunos 

têm desconto de 50% na taxa de inscrição. 

 

Posso tirar dúvidas específicas das matérias que estou cursando durante as aulas dos cursos 

de nivelamento? 

Não. Para dar apoio ao ensino e aprendizagem das matérias que o aluno encontra-se 

matriculado no semestre letivo temos os horários de Monitoria ou Plantões de Dúvidas. Os 

horários das aulas dos cursos de nivelamento são exclusivos para os conteúdos básicos. 

 

E como posso ficar sabendo quais os cursos que estarão abrindo inscrições para este 

semestre? 

Acessar o site do Moura Lacerda (www.mouralacerda.edu.br), clicar no botão “aluno” e em 

seguido em “cursos de nivelamento”. Lá devem ser encontradas todas as informações sobre os 

cursos oferecidos, como: época de inscrições, dowload dos materiais de apoio e ainda realizar 

a inscrição, caso se interesse por algum curso. 

 

E todos os cursos que constam na lista são oferecidos? 

Alguns cursos são oferecidos semestralmente. Outros anualmente. No site o aluno pode 

encontrar quais cursos estarão sendo oferecidos no semestre corrente. Caso não haja procura 

por determinado curso de nivelamento, então a Instituição não oferecerá o curso.  

 

 



E em quantos cursos posso me inscrever em um mesmo semestre? 

Em quantos cursos o aluno desejar, desde que não tenham coincidência nos horários, caso o 

aluno opte por fazê-los presencialmente. 

 

Então, os cursos de nivelamento podem ser feitos à distância? 

Sim. Neste caso o aluno deverá, no final do período do curso realizar uma prova escrita para 

avaliar o grau de participação nas atividades previstas. 

 

E se eu fizer o curso presencial, também terei que fazer o teste? 

Neste caso não. A participação presencial é feita pelo professor responsável com o auxílio dos 

monitores que acompanharão se desempenho durante as aulas de exercícios e na frequência 

das aulas. 

 

Caso não seja possível participar de todas as aulas, poderei participar mesmo assim... 

Sim. Caso o aluno não possa participar de todas as aulas previstas, então ele poderá receber a 

declaração das horas de atividades parcialmente. Ou se desejar receber integralmente as 

horas, deverá realizar prova escrita ao final do curso, previamente agendada pelo professor 

responsável pelo curso. E além disso para alguns cursos temos horários alternativos em que o 

aluno poderá realizar trocas nos horários de forma que não perca nenhum conteúdo ou 

atividade. Mas os horários devem ser consultados previamente. 

 

Então eu receberei um comprovante de participação no curso? 

Sim. A quantidade de horas comprovadas depende do número de horas que o aluno participou 

efetivamente de forma presencial ou do resultado da prova escrita, caso opte por realizar o 

curso à distância. 

 

Se fizer o curso à distância, que nota devo tirar no teste para ter direito à declaração de 

participação? 

A nota mínima que o aluno deve tirar para ter direito à declaração é 6,0. 

 

Qual o tempo de duração dos cursos de nivelamento? 

Depende do curso. Em média apresentam uma carga horária de 16 horas. 



O aluno que desejar ser monitor também recebe a comprovação de participação? 

Sim. O aluno voluntário recebe um certificado de participação como Monitor de 30 horas, em 

média, dependendo do curso. 

 

E os comprovantes (declaração de participação ou certificados) podem ser utilizados para 

comprovar horas de Atividade Complementar? 

Sim. Para qualquer instituição de ensino. 

 

A atividade de Monitor é remunerada? 

De acordo com a regulamentação do setor de Monitoria e Nivelamento, a atividade de 

monitoria pode ser remunerada, desde que esteja prevista no orçamento da instituição para o 

período e constante no edital. Todo semestre deve ser consultado junto ao setor se haverá 

remuneração ou não. Na maioria das vezes a atividade de monitor é feita de forma voluntária 

e sem remuneração. 

 

Qual o motivo que leva o aluno a se candidatar à função de Monitor? 

Muitos alunos vislumbram entrar na carreira acadêmica e a atividade de monitoria possui 

grande peso na avaliação de instituições de ensino para cursos de pós-graduação. E, além 

disso, o aluno Monitor sempre está disposto a ajudar os colegas com maior dificuldade e 

muitas vezes nem esperam remuneração por isso. E quando existe a possibilidade, a 

Instituição tem o maior prazer em dar ajuda de custo a esses alunos. 

 


