FACULDADE UNA DE CONTAGEM

Diretoria

PORTARIA N° 14, DE 26 DE JUNHO DE 2018

A Diretora da Faculdade UNA de Contagem, Profª Tatiane Cristina Franco Puiati, no uso
de suas atribuições legais estabelecidas no Regimento e
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar Ad Referendum do Colegiado de Cursos da Faculdade Una de Contagem o
Regulamento do Adapti da Faculdade Una de Contagem, anexo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em
contrário.

Registre-se, divulgue-se e cumpra-se.

Profª Tatiane Cristina Franco Puiati
Diretora
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Faculdade Una de Contagem

FACULDADE UNA DE CONTAGEM
Regulamento referente ao suporte das Atividades Complementares - Adapti

Este Regulamento tem como objetivo descrever o Programa de Aprendizagem Adaptativa Individual
- Adapti, plataforma virtual de suporte das atividades complementares de graduação.
Art. 1º - O Programa de Aprendizagem Adaptativa Individual - Adapti é uma plataforma de
aprendizagem que propõe atividades diferentes para cada aluno a partir dos índices de acertos e
erros às tarefas de aprendizagem.
Parágrafo único - A plataforma objetiva ainda, identificar as potencialidades e dificuldades dos
alunos por meio de relatórios e diagnóstico de desempenho detalhados. Essa mensuração é utilizada
para traçar um mapa de conteúdos do Ensino Médio, com as necessidades de reciclagem, cruzando
as disciplinas, de modo que consiga avançar simultaneamente em cada uma delas.
Art. 2º - Todos os ingressantes de graduação (bacharelados, tecnólogos e licenciaturas) poderão
passar pelo Adapti, plataforma de suporte às Atividades Complementares de Graduação que
tem como finalidade, desenvolver as habilidades) de acordo com o curso escolhido pelo aluno, cujos
conhecimentos são indispensáveis para seu bom aproveitamento acadêmico do Ensino Médio.
Parágrafo único - As atividades complementares, previstas nos PPC’s dos cursos da Faculdade Una
de Contagem são de natureza obrigatória.
Art. 3º - Os percursos formativos são Matemática Básica, Matemática Completa, Português, Biologia,
Física, Química, História, Geografia, Filosofia e Sociologia, distribuídas conforme o curso escolhido
pelo aluno, cujos conhecimentos são indispensáveis para seu bom aproveitamento acadêmico. A
título de exemplificação: para o curso de Psicologia, o percurso oferecerá Português, Biologia,
Química, História, Filosofia e Sociologia.
Parágrafo único - Para alunos ingressantes pelo Enem, por transferência ou por obtenção de novo
título, o próprio sistema indica questões para medir o nível de conhecimento e, a partir das respostas,
designa missões para aprimorar o conhecimento desses alunos.
Art. 4º - Da distribuição de carga horária – As Atividades Complementares – Adapti têm sua carga
horária definida pelo seguinte escopo: 40 horas serão destinadas ao Adapti
Art. 5º - Os conteúdos tratados nas trilhas do conhecimento possibilitam a aprendizagem e o reforço

dos estudos por meio de questões e videoaulas, tornando o processo de aprendizado interativo e
dinâmico.
Parágrafo único - Na Faculdade Una de Contagem, conteúdos tratados no Adapti são divididos nas
seguintes áreas de conhecimento:
I-

Ciências Sociais, Negócios e Direito: Matemática Básica, Português, Filosofia e Sociologia

II -

Engenharia, Produção e Construção: Matemática Básica e Matemática Completa, Português,
Geografia, História, Física, Química.

Art. 6º -De acordo com a expansão dos cursos na Faculdade, outros conteúdos poderão ser inseridos
no Adapti, conforme orientação do Núcleo Docente Estruturante de cada curso.
Art. 7º - Este regulamento entra em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em
contrário.

Registre-se, divulgue-se e cumpra-se.

Profª Tatiane Cristina Franco Puiati
Diretora
Faculdade Una de Contagem

