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APRESENTAÇÃO

Apresentamos  neste  documento  o  Projeto  Pedagógico  do  Curso  de  Licenciatura  em 

Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 

(Ifes) - Campus Cachoeiro de Itapemirim.

Este projeto foi elaborado por uma equipe multidisciplinar, utilizando diversos olhares que 

se complementaram para fazer o que de mais rico fosse possível. Dessas características, 

tanto pode advir a riqueza quanto as falhas que a proposta venha a apresentar. A riqueza, 

atribuída  pela  conjunção  dos  diferentes  olhares  que  as  distintas  formações  dos 

proponentes possibilitaram que se concretizasse; as falhas, advindas da impossibilidade 

de melhor discussão de alguns conflitos e de suas resoluções.

O curso de Licenciatura em Matemática do Ifes é um curso de graduação. A educação 

superior  abrange,  entre  outros,  os  cursos  de  graduação,  abertos  a  candidatos  que 

tenham  concluído  o  ensino  médio  ou  equivalente  e  tenham  sido  classificados  em 

processo seletivo - art. 44, II, Lei nº 9.394/1996.

A Lei nº 9.131, de 1995, que criou o Conselho Nacional de Educação, dispôs sobre as 

diretrizes  curriculares  para  os  cursos  de graduação quando  tratou  das  competências 

desse órgão na letra "c" do parágrafo 2º de seu art. 9º. - Parecer CNE/CES nº 776/1997.

O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática, no qual está definida a 

identidade  do  curso,  favorecendo  uma  maior  uniformidade  nas  ações,  pelo  caráter 

coletivo  de  sua  elaboração,  visando  ao  alcance  dos  objetivos  propostos,  tem  como 

características: estruturar sua identidade, ser referencial para a realização do trabalho em 

equipe e ser elemento que consolida o projeto do curso. 

É norteado pelas orientações da Resolução CNE/CES nº 08, de 11 de março de 2002, 

que  institui  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  os  Cursos  de  Bacharelado  e 

Licenciatura em Matemática e da Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002,  que 

institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena e de 

formação de professores da Educação Básica em nível superior. 

Outros documentos utilizados como base foram: LDB 9394/96, Lei nº 10.861, de 14 de 

abril  de  2004,  Decreto  Federal  n.º  5.773,  de  09  de  maio  de  2006,  o  Plano  de 

Desenvolvimento Institucional do Sistema Ifes (PDI) e o Regulamento da Organização 

Didática para os Cursos Superiores do Sistema Cefetes (2004 e 2007).
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O Curso de Licenciatura em Matemática foi elaborado por uma comissão de docentes 

das Coordenadorias dos Cursos Técnicos em Eletromecânica, Informática e Mineração e 

docentes da Engenharia de Minas com o apoio da Gerência de Gestão Educacional.

Coerente  com  o  Projeto  Pedagógico  Institucional  (PDI  2009-2013),  o  curso  de 

Licenciatura em Matemática está fundado na visão dialética,  em que sujeito  e objeto 

interagem entre si, influenciando-se mutuamente. A aprendizagem desenvolvida no curso 

deverá ocorrer por meio de processos dinâmicos e contextualizados, por intermédio dos 

quais o aluno terá uma participação ativa durante todo o processo.

A palavra  projeto  faz  referência  à  ideia  de  projetar,  lançar  para;  ação  intencional  e 

sistemática,  na  qual  estejam  presentes  a  utopia  concreta/confiança,  a 

ruptura/continuidade e o instituinte/instituído. Segundo Gadotti (apud Veiga, 2001, p. 18),

Todo projeto supõe ruptura com o presente e promessas para o futuro. 
Projetar  significa tentar  quebrar  um estado confortável  para arriscar-se, 
atravessar  um  período  de  instabilidade  e  buscar  uma  estabilidade  em 
função de promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o 
presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a 
determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação 
possível, comprometendo seus atores e autores. 

Compreende-se,  desse  ponto  de  vista,  o  Projeto  Pedagógico  como  uma construção 

coletiva que passa por um processo de reflexão e discussão dos mecanismos de ensino 

e aprendizagem, na busca de posturas viáveis à consecução de suas metas. Trabalho 

que deve ser constantemente aperfeiçoado por conseguinte ao processo de avaliação do 

currículo, o qual ensejará de modificações e adaptações que se fizerem necessárias no 

decurso de sua implementação.
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1 - IDENTIFICAÇÃO E LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CURSO  PROPOSTO

1.1 - Curso

Licenciatura em Matemática 

1.2 - Tipo de Curso

Curso de Graduação

1.3 - Habilitação/Modalidade

Licenciatura

1.4 - Área de Conhecimento

Ciências Exatas

1.5 - Quantitativo de vagas

40 vagas anuais

1.6 - Turno

Noturno

1.7 - Tipo de matrícula

A matrícula se dará por disciplina.

1.8 - Local de Funcionamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo

Campus Cachoeiro de Itapemirim

Rodovia Cachoeiro-Alegre Km 482 

CEP 29300-970 Cachoeiro de Itapemirim-ES



2 - ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

2.1 - Concepções, Finalidades e Objetivos 

O  curso  de  licenciatura  em  Matemática,  ora  proposto,  tem  como  perspectiva  o 

enfrentamento do desafio que é a formação de professores de matemática para a escola 

básica.  Uma formação que contemple os aspectos presentes na relação matemática-

cidadania  advindos  da  conjugação  da  educação-ciência  e  tecnologia,  três  elementos 

básicos para o desenvolvimento sócio-econômico de uma nação. 

Concebido  por  professores  do  Ifes  que  lecionam  as  disciplinas  da  área  de 

Matemática nos cursos técnicos e superiores de tecnologia e engenharia e considerando-

se que esta é uma Instituição historicamente identificada com a educação profissional, o 

curso ora proposto tem como perspectiva a integração da Ciência Matemática às outras 

áreas do conhecimento científico e tecnológico. Por conseguinte, tem como pressuposto 

que a formação do ser humano deva integrar as várias dimensões da existência. Assim, 

para além da polarização entre Ciência Moderna versus Ciência Pós-Moderna, presente 

nas discussões curriculares da atualidade, a formação do professor de matemática adota 

como horizonte a formação integral, mirando os interesses humanos como eixos básicos 

de um currículo destinado à formação de profissionais educadores matemáticos. 

Dessa forma, constitui uma prioridade a superação da dicotomia existente entre a 

formação pedagógica e a formação específica, bem como a superação do improdutivo 

debate  que contrapõe a  teoria  à prática  como pólos  separados,  até  antagônicos,  no 

exercício profissional do professor. Conforme salienta Roldão, 

[...] é justamente nesta interface, teoria-prática, que se jogam, julgamos, 
as grandes questões relativas ao conhecimento profissional docente que 
hoje  estão  na  agenda  da  formação  e  da  profissionalização  dos 
professores (ROLDÃO, 2007, p. 98). 

Nesse  sentido,  e  concordando  que  a  construção  do  currículo  é  um  ato  de 

comprometimento e social, este curso tem como fundamento ontológico a constituição do 

homem enquanto ser que se humaniza por meio da educação. Assim, na medida em que 

está orientado para os interesses da criação e elaboração de técnicas e tecnologias que 

estão a serviço das demais ciências e demais áreas do conhecimento, o conhecimento 

matemático, historicamente produzido, se constitui num instrumento de transformação do 

homem  e  da  sociedade.  Isso  significa  que  a  formação  do  profissional,  e  educador 

matemático, a ser formado no curso de licenciatura do Ifes, levará em conta que o saber 



matemático  constitui  um  dos  elementos  determinantes  à  formação  integral  do  ser 

humano, tendo em vista a construção da sua emancipação e cidadania. 

Nessa  perspectiva,  três  aspectos  epistemológicos  orientam  a  concepção  da 

formação  do  professor  de  matemática.  O primeiro  diz  respeito  ao  currículo.  Ancorar 

disciplinarmente  as  dimensões  do  currículo  de  um  curso  destinado  à  formação  do 

professor de matemática para a escola básica pressupõe mobilizar saberes múltiplos e 

plurais, num entendimento de que todo o conhecimento situa-se num determinado tempo 

e  espaço.  Nesse  sentido,  a  linguagem  lógico-formal-axiomática  da  Matemática, 

estabelecida  ao  longo  dos  séculos,  necessita  de  uma  mediação  pedagógica  que  a 

interprete culturalmente para as gerações do presente, isto é, a transforme num conjunto 

de  conhecimentos  compartilhados  visando  à  elaboração  de  comportamentos 

compatibilizados  socialmente,  isto  é,  aponte  para  uma  perspectiva  sócio-cultural 

(D’AMBRÓSIO, 2001). 

O  segundo  diz  respeito  ao  conhecimento  matemático.  O  conhecimento 

matemático  e  o  rigor  matemático  são  aspectos  que  comunicam  e  expressam  uma 

determinada visão e concepção de Matemática, de Ciência, de Homem e de Sociedade. 

Assim, uma perspectiva historicizada constitui o elemento que matizará o saber e o rigor 

matemático em sua dimensão e contexto atual,  particularmente numa época em que 

proliferam computadores e máquinas capazes de executar milhões de cálculos em fração 

de segundos, com uma precisão fantástica. Em relação a esse aspecto, ficamos com a 

opinião de Miguel e Brito, professores e pesquisadores que consideram que os cursos de 

matemática  necessitam  fornecer  “instrumentos  para  o  docente  lidar  com  uma  das 

grandes  dificuldades  encontradas  na  prática  profissional,  qual  seja,  o  trabalho  de 

iniciação no rigor matemático nos ensino fundamental e médio” (1996, p. 54). É comum 

ouvir das pessoas frases que expressam opiniões e concepções a respeito dessa ciência: 

“eu  não  gosto  de  matemática”,  “matemática  é  para  pessoas  malucas”,  “não  consigo 

aprender matemática” etc. Representações assim, em geral, originadas das frustrantes 

experiências com a matemática escolar, expressam, e comunicam, concepções errôneas 

a respeito do conhecimento matemático. Isso pode explicar o baixo rendimento escolar e 

a rejeição por uma possível opção do aluno do ensino médio em se tornar professor. 

Por  fim,  temos  a  dimensão  das  competências  e  habilidades  do  professor  de 

matemática. Aqui será levado em consideração o papel da reflexão-ação do professor em 

sua atividade docente, isto é, a expressão e a forma como se relacionam teoria e prática 

enquanto componentes presentes na formação do professor que exercerá sua atividade 

docente e,  concomitantemente,  será um pesquisador  dessa prática,  por  meio de sua 

reflexão. Concordamos com Severino (2001) que o currículo necessário à formação do 

professor  deva  contemplar  uma  dimensão  multidisciplinar,  interdisciplinar  e 



transdisciplinar, no sentido de que um determinado saber, a respeito de um determinado 

objeto,  ou  situação,  não  resultada  da  soma  de  elementos  fornecidos  pelas  várias 

disciplinas,  ao  contrário,  se  estabelece  na/pela  articulação  entre  os  elementos  que 

concorrem solidariamente para tal resultado e transcendem cada uma das disciplinas, 

visando à construção do conhecimento. Desse modo, 

[...]  os  ambientes  de  formação  do  professores  devem  propiciar,  ao 
mesmo tempo, vivências reais da prática educativa, assim como garantir 
familiaridade  com  as  práticas  tecnológicas  e  científicas  direta  ou 
indiretamente envolvidas. Também o exercício crítico, o desenvolvimento 
de atitudes e valores, a promoção do sentido maior de cidadania, são 
mais amplas e efetivamente realizados diante de situações reais,  que 
podem  igualmente  ser  encontradas  ou  suscitadas  nas  condições  de 
formação (SEVERINO, 2001, p. 20).

Nesse sentido, a formação do professor de matemática para o século XXI deve 

contemplar  outras  três  dimensões  necessárias  ao  profissionalismo  docente:  a 

competência  técnica,  isto  é,  a  elaboração  científica  advinda  de  uma  epistemologia 

fundada  na  articulação  entre  o  real  e  o  lógico;  a  competência  criativa,  isto  é,  a 

capacidade de superar o tecnicismo, as fórmulas prontas e o receituário por meio do 

exercício  da  autonomia  e  da  liberdade;  e,  finalmente,  a  competência  crítico-

emancipatória,  ou  seja,  a  compreensão  de  que,  para  além  de  sua  transparência 

epistemológica,  o conhecimento é sempre uma resultante de uma trama de relações 

sócio-culturais e ideológicas.

Portanto,  a  partir  das  considerações  até  aqui  argumentadas,  o  curso  de 

Licenciatura em Matemática do Ifes - Campus Cachoeiro de Itapemirim insere-se na teia 

de fios que visa à construção de uma sociedade plural, justa e democrática por meio de 

uma proposta de articulação entre trabalho, ciência, tecnologia e educação. 

2.2 - Justificativa

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo possui 

uma  tradição  de  qualidade  no  ensino  nas  disciplinas  das  áreas  de  ciências  exatas. 

Particularmente na disciplina de Matemática, fato confirmado no bom desempenho de 

seus alunos nos exames vestibulares para ingresso nos cursos superiores. A formação 

técnico-profissional de seus estudantes nos cursos de nível médio e superior constitui 

mais uma evidência do padrão de ensino nas disciplinas da área de matemática. Afirmar 

que a qualidade no ensino de Matemática no Ifes é de alto nível não é, portanto, nenhum 

exagero. 



Por outro lado, essa não é a realidade do ensino de Matemática em nosso Estado. 

Especialistas e gestores de políticas públicas em educação, após análise dos exames 

nacionais (SAEB) e internacionais (PISA) de avaliação da educação básica, apontaram 

baixos indicadores na aprendizagem, e no desempenho, das competências e habilidades 

matemáticas. 

Dados  recentes  do  Conselho  Nacional  de  Educação  -  CNE afirmaram que  a 

situação do ensino médio no Brasil se tornará ainda mais grave, se nenhuma providência 

for  tomada  em  relação  à  formação  de  professores  para  as  áreas  de  ciências  e 

matemática.  Divulgado  em  maio  de  2007,  o  relatório  do  CNE,  produzido  por  uma 

Comissão Especial,  instituída para estudar medidas para a melhoria do ensino médio, 

aponta  um  déficit  de  mais  de  240  mil  professores  para  este  nível  de  ensino, 

particularmente  nas  disciplinas  de  Física,  Química,  Matemática  e  Biologia,  conforme 

mostra a Tabela abaixo. 

TABELA 1: Demanda hipotética de professores no Ensino Médio, com e sem incluir o 2º ciclo do Ensino 
Fundamental, por disciplina, e número de licenciados entre 1990 e 2001.

Disciplina Ensino Médio Ensino Médio +

2o Ciclo do E.F.

N° de Licenciados 
entre 1990-2001

Língua Portuguesa 47.027 142.179 52.829

Matemática 35.270 106.634 55.334

Biologia 23.514 55.231 53.294

Física 23.514 55.231 7.216

Química 23.514 55.231 13.559

Língua Estrangeira 11.757 59.333 38.410

Educação Física 11.757 59.333 76.666

Educação Artística 11.757 35.545 31.464

História 23.514 71.089 74.666

Geografia 23.514 71.089 53.509

TOTAL 235.135 710.893 456.947

       Fonte: Disponível em <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/escassez1.pdf>.

Não bastasse isso, há, hoje, uma grande evasão nos cursos de licenciatura em 

decorrência do fato de que estes focarem questões específicas atuais relacionadas à 

formação do professor da escola básica.



Pesquisas recentes demonstraram que, atualmente, apenas 27% dos professores 

de matemática da escola básica possuem formação específica (TAB. 2), ou seja, foram 

formados e estão aptos para o exercício do magistério.

TABELA 02 — Percentual nacional de docentes com formação específica, por disciplina.

Disciplina Docentes com Formação Específica

Língua Portuguesa 56%

Matemática 27%

Biologia 57%

Física 9%

Química 13%

Língua Estrangeira 29%

Educação Física 50%

Educação Artística 20%

História 31%

Geografia 26%

Fonte: Disponível em http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/escassez1.pdf

Apropriando-se da expressão usada no relatório do CNE, a perspectiva é a de 

que, no Brasil,  num futuro bem próximo, ocorra um “apagão do Ensino Médio”.  Dois 

fatores corroborariam para tanto, quais sejam: 1) o número de professores formandos 

nos cursos de licenciaturas não ser suficiente para suprir  a demanda por professores 

para  o ensino  médio,  principalmente  nas  áreas  de ciências;  2)  com a aprovação do 

FUNDEB, ocorrerá um progressivo aumento nas matrículas de alunos no ensino médio, 

pressionando, ainda mais, a demanda por professores para este nível de ensino. 

Nesse sentido, visando a minimizar o problema relativo à formação do professor 

para a escola básica, já, há alguns anos, o MEC tem incentivado a criação de cursos de 

licenciatura nas Instituições Federais de Ensino Tecnológico, num pressuposto de que 

esta  questão  deve  ser  colocada  como prioridade  na  agenda  da  educação  nacional, 

ampliando-se as oportunidades para os jovens egressos do ensino médio e para que 

professores ainda não licenciados possam se encaminhar para os cursos de formação de 

professores. A  partir  desses  e  de  outros  dados  levantados  pelo  relatório  do  CNE, 

algumas  propostas  são  sugeridas  com  vistas  a  amenizar  os  problemas  dos  baixos 

resultados obtidos nas avaliações realizadas pelo próprio ministério da educação (dados 

do SAEB, ENEM, ENAD, disponíveis em www.inep.gov.br). 



Como  prioridade  está  a  criação  de  cursos  de  licenciatura  em  Ciências  da 

Natureza  e  Matemática,  a  partir  da  instituição da  Política  Nacional  de  Formação de 

Professores que visa à colaboração entre os entes federativos e os níveis de ensino, 

objetivando a contribuição mútua para essa qualificação urgente.

A  Lei  n°  9.394,  de  20  de  dezembro  de  1996  (Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da 

Educação - LDB), em seu Artigo 22, garante que a educação básica tenha por finalidade 

desenvolver  o  educando,  assegurar-lhe  a  formação  comum  indispensável  para  o 

exercício  da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir  no trabalho e em estudos 

posteriores e especifica, no seu Artigo 35, que “O ensino médio, etapa final da educação 

básica,  com  duração  mínima  de  três  anos,  terá  como  finalidade,  dentre  outras,  a 

compreensão  dos  fundamentos  científico-tecnológicos  dos  processos  produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina”.

Continuando  a  reflexão  a  partir  do  que  garante  a  legislação,  no  Artigo  62, 

encaminha-se que a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível  superior,  em  curso  de  licenciatura,  de  graduação  plena,  em  Universidades  e 

Institutos Superiores de Educação. Por sua vez, a Lei 5.224 de 01 de outubro de 1994 

(que dispõe sobre a organização dos Centros Federais de Educação Tecnológica) em 

seu artigo 4º, inciso VII, institui que os Centros Federais de Educação Tecnológica têm 

por  objetivo,  dentre  outros,  “ministrar  cursos  de  licenciatura,  bem  como  programas 

especiais de formação pedagógica, nas áreas científica e tecnológica”.

Refletindo sobre a realidade do Estado do Espírito Santo,  percebemos que as 

únicas ofertas públicas de Licenciatura Plena em Matemática são as oferecidas pela 

Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, com turmas no campus de Vitória e em 

São Mateus e no Instituto Federal do Espírito Santo com oferta no campus Vitória. O 

curso da UFES foi criado em 1966 e, de lá para cá, a oferta de vagas anuais no curso de 

Matemática  não  tem  sido  suficiente  para  atender  à  demanda  das  escolas  de  nível 

fundamental e médio no Espírito Santo, haja vista o crescimento da oferta de cursos de 

complementação pedagógica para profissionais graduados em outras áreas das ciências 

exatas. 

A Tabela 3 mostra que a relação candidato vaga da UFES, nos últimos 06 (seis) 

anos, é compatível com a criação de outro curso numa Instituição Pública, sobretudo no 

sul do estado.

      

Tabela 03 – Relação candidato / vaga no curso de licenciatura da UFES

Relação candidato vaga C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V
2006 2005(*) 2004 2003 2002 2001

Matemática 7,3 9,96 9,6 7,9 14,4 11,4
Matemática – S. Mateus 4,7 5,93 4,7 6,2 7,6 6,7

 Fontes:   http://www.ccv.ufes.br/cava.htm  



              http://www.ufes.br/relatorio_gestao/RELATORIO_DE_GESTAO_2005.pdf

Além do curso da UFES, em nosso Estado, quatro outros cursos de Licenciatura 

em Matemática são oferecidos por instituições privadas, dois na Grande Vitória e dois no 

interior do Estado. 

Nessa perspectiva, o curso de Licenciatura em Matemática a ser oferecido pelo 

Ifes -  Campus Cachoeiro de  Itapemirim,  visa  a preencher  uma lacuna em uma área 

estratégica para o desenvolvimento sócio-econômico-cultural no sul capixaba, região que 

abrange uma população de cerca de 600.000 (seiscentos mil) habitantes 

Portanto, levando-se em conta o nível técnico e pedagógico dos docentes e dos 

profissionais de ensino, a boa infra-estrutura física e os recursos didáticos-pedagógicos 

existentes na Instituição, a gerência de ensino, proponente desta proposta, julga que O 

Ifes  campus  Cachoeiro  está  em  condições  de  oferecer  o  curso  de  Licenciatura  em 

Matemática para atender à demanda da formação de professores de matemática para a 

escola básica na região sul capixaba.

2.3 - Perfil Profissional

A partir do exposto anteriormente, deseja-se um egresso cujo perfil considere que 

estamos vivendo em uma sociedade complexa, que nos submete a desafios e questões 

paradoxais e, ao mesmo tempo em que, contraditoriamente, somos submetidos a uma 

explosão de conhecimentos e tecnologias que nos levam a viver  situações  e pensar 

coisas antes não imaginadas, obriga-nos, enquanto educadores, a nos posicionar. A esse 

respeito, destacamos a observação abaixo:

[...]  o desafio da globalidade é também um desafio de complexidade. 
Existe complexidade, de fato, quando os componentes que constituem 
um todo (como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o 
afetivo,  o  mitológico)  são  inseparáveis  e  existe  um  tecido 
interdependente, interativo e inter-retroativo entre as partes e o todo, o 
todo e as partes. Os desenvolvimentos próprios de nosso século e de 
nossa  era  planetária  nos  confrontam,  inevitavelmente  e  com  mais 
freqüência, com os desafios da complexidade (MORIN, 2003, p. 14).

Numa  sociedade  complexa,  também  é  complexa  a  questão  do  perfil  do 

profissional  a  ser  lapidado  nos  cursos  de  formação  inicial,  principalmente  nos  de 

professores, em face de tal desafio, o curso de Licenciatura em Matemática do Ifes – 



Campus Cachoeiro de Itapemirim vislumbra que seu egresso tenha um perfil embasado 

no PARECER CNE/CES 1.302/2001 que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura, e no conceito da Matemática como 

uma ciência viva, fruto de sua História e da História das pessoas que constituíram este 

saber enquanto uma ciência fortemente ligada à vida, mas, também, fundamentalmente 

ligada ao espírito,  a  partir  do quê,  o formando de licenciatura  poderá contribuir  para 

mudanças significativas para o ensino dessa disciplina.

A partir  da  legislação  citada,  vislumbram-se as  seguintes  características  do perfil  do 

licenciado:

- visão de seu papel social de educador e capacidade de se inserir em 
diversas  realidades  com  sensibilidade  para  interpretar  as  ações  dos 
educandos.
-  visão  da  contribuição  que  a  aprendizagem  da  Matemática  pode 
oferecer à formação dos indivíduos para o exercício de sua cidadania.
- visão de que o conhecimento matemático pode e deve ser acessível a 
todos,  e  consciência  de  seu  papel  na  superação  dos  preconceitos, 
traduzidos  pela  angústia,  inércia  ou  rejeição,  que muitas  vezes  ainda 
estão presentes no ensino-aprendizagem da disciplina. (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO. CNE. Parecer CNE/CES 1.302, p. 03, 2001).

Nesse contexto, e a partir dos novos estudos sobre a formação do professor de 

Matemática,  o  Ifes  propõe  formar  docentes  com  domínio  do  conhecimento  da 

Matemática; com formação pedagógica que o possibilite atuar de forma não ingênua e 

com riqueza de métodos; com visão histórica e crítica da Matemática e da Educação, 

possibilitando a relação de tais saberes; com postura investigativa e reflexiva em sua 

própria  prática  e  consciência  da  necessidade  de  formação continuada;  e  atuante  na 

sociedade, numa junção de todos esses conhecimentos propostos.

2.4 – Competências e Habilidades

Atendendo ao disposto nas Resoluções n° CNE/CP 01,  de 18 de fevereiro de 

2002  do  Conselho  Nacional  de  Educação  e  considerando  o  Parecer  CNE/CES  nº 

1302/2001, de 06 de novembro de 2001, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Matemática nas Habilitações Bacharelado e Licenciatura, temos as 

seguintes  competências  e  habilidades  a  serem  desenvolvidas  pelos  currículos  dos 

cursos:

 



a)  capacidade  de  expressar-se  escrita  e  oralmente,  com  clareza  e 
precisão;
b) capacidade de trabalhar em equipes multi-disciplinares
c)  capacidade  de  compreender,  criticar  e  utilizar  novas  idéias  e 
tecnologias para a resolução de problemas.
d)  capacidade  de  aprendizagem  continuada,  sendo  sua  prática 
profissional, também, fonte de produção de conhecimento
e) habilidade de identificar, formular e resolver problemas na sua área de 
aplicação,  utilizando  rigor  lógico-científico  na  análise  da  situação-
problema
f)  estabelecer  relações  entre  a  Matemática  e  outras  áreas  do 
conhecimento
g) conhecimento de questões contemporâneas
h) educação abrangente,  necessária ao entendimento do impacto das 
soluções encontradas num contexto global e social
i) participar de programas de formação continuada
j) realizar estudos de pós-graduação
k) trabalhar  na interface da Matemática com outros  campos de saber 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CNE. Parecer CNE/CES 1.302/2001, p. 
3-4)

Em relação ao curso  de Licenciatura em Matemática,  cujo objetivo  principal  é 

formar professores para o ensino básico e para a pesquisa sobre sua prática profissional, 

as competências requeridas são as seguintes:

a)  elaborar  propostas  de  ensino-aprendizagem  de  Matemática  para  a 
educação básica;
b) analisar, selecionar e produzir materiais didáticos;
c)  analisar  criticamente  propostas  curriculares  de  Matemática  para  a 
educação básica;
d)  desenvolver  estratégias  de  ensino  que  favoreçam a criatividade,  a 
autonomia e a flexibilidade do pensamento matemático dos educandos, 
buscando trabalhar com mais ênfase nos conceitos do que nas técnicas, 
fórmulas e algoritmos;
e)  perceber  a  prática  docente  de  Matemática  como  um  processo 
dinâmico, carregado de incertezas e conflitos, um espaço de criação e 
reflexão,  onde  novos  conhecimentos  são  gerados  e  modificados 
continuamente;
f)  contribuir  para  a  realização  de  projetos  coletivos  dentro  da  escola 
básica.   (MINISTÉRIO  DA  EDUCAÇÃO.  CNE.  Parecer  CNE/CES 
1.302/2001, p. 04)

2.5 – Áreas de Atuação

O profissional  Licenciado em Matemática poderá atuar em diversos setores da 

economia pública e privada, nas seguintes funções, dentre outras:

- Professor de Matemática no Ensino Médio e Fundamental. 

- Professor de disciplinas da área de Matemática em cursos técnicos de nível médio;

-  Pesquisador  de  novas  tecnologias  educacionais  e  a  construção  de  programas  e 

softwares, tanto na economia pública quanto privada. 

- Gerente de área de controle e financeira em instituições educacionais.



2.6 – Papel do Docente

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, em seu Art. 13, diz o seguinte 

sobre a atuação dos professores:

Os docentes incumbir-se-ão de:
I.  participar  da  elaboração  da  proposta  pedagógica  do  estabelecimento  de 
ensino;
II.  elaborar e cumprir  plano de trabalho,  segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino;
III.zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV.estabelecer  estratégias  de  recuperação  para  os  alunos  de  menor 
rendimento;
V.  ministrar  os  dias  letivos  e  horas-aula  estabelecidos,  além  de  participar 
integralmente  dos  períodos  dedicados  ao  planejamento,  à  avaliação  e  ao 
desenvolvimento profissional;
VI.colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade. (BRASIL, 1996. Art. 13)

Ainda que a legislação ofereça as diretrizes gerais da atuação docente, a partir 

dela é possível estabelecer especificidades dessa atuação, que são diversas em cada 

período histórico e em cada locus de atuação.

Constantemente, a atuação do professor costuma ser a mesma que sugere a raiz 

da palavra: associada à tarefa de proferir palestras como principal forma de ensejar a 

construção de conhecimentos. Embora se concorde com essa imagem, já que o ofício do 

professor traz muito do encantamento do falar,  do estar  junto e do palestrar  sobre o 

assunto em que é especialista, esse não é o único paradigma em questão. É preciso 

procurar novas formas de utilizar os procedimentos, técnicas e métodos que a ciência 

permite para tentar entender como possibilidades para aprendizagem eficaz.

Para a neurocientista  e professora  do departamento  de Anatomia da  UFRJ 
(Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro)  Suzana  Herculano  Houzel,  a 
memória é a modificação do circuito do cérebro. "Tudo que nós fazemos deixa 
uma marca no cérebro de uma forma ou de outra, e essas informações podem 
ser armazenadas a curto ou a longo prazo". [...] "A memória não é permanente, 
não tem nada a ver com fita de vídeo ou cd, como muita gente acredita. Nós a 
reconstruímos cada vez que a resgatamos. Quanto mais nos lembrarmos de 
algo, mais seremos capazes de recordá-lo novamente. A memória vai sendo 
reescrita e modificada cada vez que a gente a resgata", conclui Suzana. 
(O  mecanismo  da  memória.  Disponível  em 
ww.universia.com.br/html/materia/materia_gjhj.html.)

Considerando tal explicação sobre o mecanismo de memória, pode-se extrapolar, 

a  partir  disso,  para  a  responsabilidade  de  cada  docente  em  pesquisar,  planejar  e 

aperfeiçoar  as  metodologias  mais  adequadas  para  os  temas  desenvolvidos  com  os 



estudantes.  Em outras  palavras,  na filosofia  proposta,  o docente assume o papel  de 

orientar o estudante durante o processo de aprendizado, que é pessoal e intransferível.

Nisso pode-se incluir, também, que a motivação é um dos itens que devem estar 

presentes no planejamento de aula do professor, já que, apesar de o aluno só aprender o 

que deseja, o professor pode influenciá-lo, de modo positivo, no seu desejo interno. 

Com base nessas e nas demais premissas que orientam este projeto, ao professor do 

curso  de  Licenciatura  em  Matemática,  em  conformidade  com  o  Projeto  Pedagógico 

Institucional e com o Plano de Desenvolvimento Institucional do Ifes, cabe:

• elaborar o plano de ensino de sua(s) disciplina(s);

• ministrar a(s) disciplina(s) sob sua responsabilidade cumprindo integralmente os 

programas e a carga horária;

• comparecer  às  reuniões  e  ás  solenidades  da  Instituição  (de  acordo  com  a 

Regulamentação  da  Organização  Didática  dos  Cursos  Superiores  do  Sistema 

(Ifes – ROD Art. 71 a Art. 74);

• registrar a matéria lecionada e controlar a freqüência dos alunos; 

• estabelecer  o  calendário  de  eventos,  em  comum  acordo  com  os  alunos, 

divulgando-o entre os demais professores;

• elaborar e aplicar no mínimo três instrumentos de avaliação de aproveitamento 

dos  alunos  (de  acordo  com  o  ROD,  Art.  62  ao  66),   entregando  ao  Setor 

Pedagógico cópia da prova aplicada ou definições do trabalho pedido;

• aplicar instrumento final de avaliação (de acordo com o – ROD, Art. 67-68);

• conceder o resultado das atividades avaliativas pelo menos 72 horas antes da 

próxima avaliação, quando o aluno tomará conhecimento de seu resultado e tirará 

suas dúvidas quanto à correção (Art.62; § 2º do ROD);

• incluir no Sistema Acadêmico as avaliações e a freqüência dos alunos nos prazos 

fixados;

• observar o regime disciplinar da Instituição;

• participar das reuniões e dos trabalhos dos órgãos colegiados e/ou coordenadoria 

a que pertencer, bem como das comissões para as quais for designado;

• orientar trabalhos escolares e atividades complementares relacionadas com a(s) 

disciplina(s) sob sua regência;



• planejar  e  orientar  pesquisas,  estudos  e  organizações  de  ensaios  e  artigos 

científicos para publicação;

• participar da elaboração dos Projetos Pedagógicos da Instituição e do seu curso;

• exercer outras atribuições pertinentes.

Além das  atribuições  regimentais  descritas,  os  professores,  no  exercício  de  suas 

funções, deverão manter excelente relacionamento interpessoal com os alunos, demais 

professores,  Coordenação  do  Curso,  Núcleo  de  Gestão  Pedagógica  e  demais 

funcionários  da  instituição,  favorecendo  o  desenvolvimento  de  um  trabalho 

compartilhado, interdisciplinar e de qualidade, além da predisposição para o seu próprio 

desenvolvimento pessoal e profissional.

Por último, um dos maiores desafios para o professor, em uma sociedade que vive 

uma constante situação de aprendizagem, é manter-se atualizado e  desenvolver práticas 

pedagógicas eficientes. Nóvoa (2002, p. 23) diz que “O aprender contínuo é essencial e 

se concentra em dois pilares: a própria pessoa, como agente, e a escola, como lugar de 

crescimento profissional permanente.” Da mesma maneira, acreditamos que a formação 

continuada se dá de maneira coletiva  e depende da experiência  e da reflexão como 

instrumentos contínuos de análise.

2.7 – Forma de Ingresso

Para acesso ao Curso de Licenciatura em Matemática, o candidato deverá ser 

submetido  aos  critérios  dos  processos  seletivos  do  Ifes  para  concorrer  às  vagas 

ofertadas. 

2.8 – Estratégias Pedagógicas

O saber científico passa por uma crise. Não que tenha deixado sua importância ou 

perdido sua centralidade. Mas, apesar de dominarmos alguns aspectos da Ciência que 

antes  não  conhecíamos,  ainda  não  conseguimos,  com  isso,  diminuir  o  sofrimento 

humano ou melhorar questões sociais graves como a fome ou a violência. Por tempos 

negamos a existência e a validade de outros conhecimentos, como os saberes populares 

e,  em  nome  de  um  conhecimento  cada  vez  mais  especializado,  desprezamos  os 

aspectos afetivos buscando uma “ciência pura” que fragmentou a nossa própria visão de 

homem (SANTOS 2003).



Tento  em  vista  tais  pressupostos,  hoje,  nos  encontramos  em  um 
momento histórico de reaproximação desses saberes, de um retorno ao 
conhecimento  mais  inteiro  que  pode  dar  conta  de  responder  aos 
enormes desafios que nos pressionam (MORIN, 2002). 

Ao  propormos  as  estratégias  pedagógicas  para  o  curso  de  Licenciatura  em 

Matemática,  não  poderíamos  deixar  de  pensar  na  sociedade  e  no  mundo  em  que 

estamos inseridos, para com isso, pensarmos no currículo, nas propostas didáticas e nos 

métodos. 

É  preciso,  por  outro  lado,  reinsistir  em  que  não  se  pense  a  prática 
educativa  vivida  com  afetividade  e  alegria,  prescinda  da  formação 
científica séria e da clareza política dos educadores ou educadoras. A 
prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade científica, 
domínio  técnico  a  serviço  da  mudança  ou,  lamentavelmente,  da 
permanência do hoje. (FREIRE, 1996, p. 142-143)

Em razão disso, sinalizamos para uma elaboração para o curso de Licenciatura 

em Matemática do Ifes – Campus Cachoeiro de Itapemirim que pense no local,  sem 

perder  de  vista  a  articulação  dessa  realidade  com  aspectos  mais  globais.  Essa 

flexibilidade é percebida na possibilidade de discussão das programações didáticas e no 

acompanhamento pedagógico a ser sugerido e efetivado.

Entendemos, também, a imperiosa necessidade de articulação entre os saberes 

matemáticos,  a  realidade  vivida  e  experienciada  e  outras  ciências,  principalmente  a 

pedagógica,  para  a  construção  do  conhecimento  que  contemple  nossa  proposta  de 

formação do educador.

Tudo isso visa a desenvolver no futuro professor a sensibilidade e compreensão 

do momento histórico-social que vive a capacidade de pesquisar sua prática e o próprio 

ensino  em  projetos  interdisciplinares  e  a  busca  pela  construção  e  produção  de 

conhecimentos com uma visão transformadora a partir da especificidade da sua área de 

formação. 

Como princípio básico, entendemos a interação entre professores e alunos em 

todo o tempo do curso como indispensável na produção do conhecimento, esse é um dos 

aspectos defendidos pela abordagem Vygotskyana “[...] construir conhecimentos implica 

numa ação, partilhada já que é através dos outros que as relações entre sujeito e objeto 

de conhecimento são estabelecidas.” (REGO, 1995, p. 110).

Em resumo, propomos um curso de licenciatura que seja orientado pela reflexão-

ensino-pesquisa  articulados  desde  o  início  do  curso  pelo  planejamento,  flexibilidade, 

participação, interdisciplinaridade, historicidade e interação, a prática como componente 

curricular e a resolução de situações-problema. Assim sendo, os professores do curso de 



Licenciatura em Matemática irão oferecer no mínimo duas disciplinas de flexibilização 

curricular por semestre, a ser definida no Colegiado do curso. Será oferecido também a 

prática  em  laboratório  durante  todos  os  semestres  letivos,  sob  orientação  de  um 

professor do curso, em horário alternado ao das aulas regulares, para que os alunos 

vivenciem a prática na construção e utilização adequada de materiais didáticos úteis ao 

processo de ensino, de aprendizagem e de avaliação em matemática.

Favorecedoras  de  espaço  para  discussão  de  práticas  que  incorporem  tais 

estratégias  estão  presentes,  em  nossa  matriz  curricular,  as  Oficinas  Pedagógicas 

contidas  nas  disciplinas  Práticas  Pedagógicas  no  Ensino  Fundamental  e  Prática 

Pedagógica no Ensino Médio, além da disciplina Prática de Ensino. Não que a simples 

presença desses componentes garanta as premissas escritas acima, mas, aproveitando 

a  garantia  do  tempo  próprio  desses  componentes,  esperamos  que  essas  práticas 

permaneçam em toda matriz.

As disciplinas Didática Geral,  Tecnologias Integradas à Educação e Prática de 

Ensino se constituem em espaço de planejamento, organização, reflexão e avaliação, em 

que a teoria e a prática se unem para impulsionar o processo pedagógico necessário à 

profissão do professor. Também se constituem num lugar de participação, comunicação, 

produção de conhecimento e relações sociais e pessoais. 

O conhecimento que se constrói nas oficinas deve permitir uma avaliação coletiva, 

indo do concreto ao conceitual e novamente do conceitual ao concreto, de uma forma 

criativa e transformadora. Por meio das oficinas é possível criar um clima de confiança 

entre  os  participantes,  que  os  levem  a  ter  coragem  de  se  expor  e  desenvolver  a 

autonomia e a criatividade.

As  oficinas  foram  pensadas  como  possibilitadoras  de  uma  aprendizagem 

sociabilizada, capazes de construir conhecimentos dos quais precisam e se comuniquem 

constantemente com a realidade da escola. Serão utilizados estudos de casos, soluções 

de  problemas,  projetos,  perguntas,  questionamentos,  dinâmicas  de  grupo,  jogos  de 

aprendizagem e técnicas de sensibilização e dramatização.

Tais componentes curriculares objetivam, ainda, a familiarização dos alunos com 

o contexto do trabalho escolar desde as ações administrativas e pedagógicas às ações 

políticas internas e externas no envolvimento com a comunidade, ou seja, envolve toda a 

organização de uma instituição educacional formal. Temas como História da Educação e 

da Educação de Jovens e Adultos também serão abordadas de maneira a possibilitar aos 

alunos um conhecimento mais amplo a respeito da realidade da escola. 



Cada componente anteriormente citado terá um professor como mediador, o qual 

encaminhará as diretrizes dos trabalhos utilizando-se de metodologias participativas e de 

construção  do  conhecimento.  O  aluno,  no  decurso  de  cada  componente  elaborará 

relatórios associados a cada um dos componentes curriculares, os quais contemplarão, 

além das observações e dados coletados, encaminhamentos de propostas de soluções 

para  situações  observadas  que  apresentaram  problemas.  Os  relatórios  serão 

socializados na turma por meio de apresentação e discussão para análise conjunta na 

busca  de  soluções  para  as  dificuldades  apresentadas.  Com  o  objetivo  de  pôr  em 

discussão o sujeito, o espaço e a forma de pensar entram as disciplinas Bases Sócio-

filosóficas  da  educação  e  Antropologia  da  Educação,  com  o  objetivo  de  preparar  o 

professor para uma práxis democrática e reflexiva.

Coadjuvante ao preparo do trabalho docente, entra o componente Instrumentação 

para o Ensino,  cujo objetivo  aponta para a seleção de materiais  instrucionais  para o 

ensino de matemática, com vistas a articular a experimentação ao ensino de matemática. 

Destaca,  também,  o  trabalho  do  professor  em  diversas  modalidades  didáticas, 

desenvolvendo atividades para o aperfeiçoamento da aprendizagem de matemática. 

O Estágio Supervisionado objetiva integrar teoria e prática. Possui as dimensões 

formadora e sócio-política, que proporcionam ao estudante a participação em situações 

reais  de  vida  e  de  trabalho,  consolidam  a  sua  profissionalização  e  exploram  as 

competências  básicas  indispensáveis  para  uma  formação  profissional  ética  e  co-

responsável.  O  Estágio  Supervisionado  deverá  ser  realizado  na  segunda  metade  do 

curso, sendo consolidado num relatório final que inclui as ações realizadas nos quatro 

componentes  curriculares  associados  (Estágio  Supervisionado  I,  II,  III  e  IV). 

Obrigatoriamente, o Estágio Supervisionado realizado nas escolas será acompanhado 

pelo professor da disciplina, cuja carga horária deverá ser contemplada na jornada de 

trabalho do professor. 

As Atividades de Caráter Acadêmico-Científico-Cultural estão contempladas nas 

Atividades  Complementares  e  serão  desenvolvidas  ao  longo  do  curso,  não  se 

restringindo ao ambiente acadêmico. Para acompanhamento e registro do cumprimento 

dessas atividades será designado um professor do curso, com uma carga horária de 02 

aulas semanais, para atendimento aos alunos do 7º período conforme matriz curricular. 

Tais atividades visam a possibilitar aos alunos o desenvolvimento da responsabilidade 

pela  própria  formação,  adquirindo  as  competências  relacionadas  ao  “saber”,  “saber 

fazer”, “saber ser” e “saber conviver”. 

A  cada  semestre  é  ofertado  aos  alunos  um conjunto  de  atividades  para  que 

escolham  dentre  elas,  segundo  seus  próprios  interesses  e  possibilidades,  as  que 

desejarem.  Dessa  forma,  o  curso  deverá  oferecer  no  mínimo  02  (duas)  disciplinas 



optativas e projetos de pesquisa e extensão a serem definidos pelo Colegiado do curso. 

Aqui está incluído também o trabalho final de curso, Monografia, que corresponderá a 

dois componentes curriculares de 2 (dois) créditos cada. 

A Monografia é obrigatória e representa um momento em que o estudante de-

monstra as competências e habilidades desenvolvidas no curso em um projeto de maior 

porte. Sob orientação de um professor do curso, o processo de pesquisa, de formulação 

do problema e de especificação/projeto do trabalho será iniciado. A Monografia a ser de-

senvolvida em forma de artigo científico será realizada de forma integrada na qual os alu-

nos poderão pesquisar assuntos relacionados a educação, a educação matemática, ao 

ensino de matemática e matemática.

O objetivo dessa monografia é consolidar os conteúdos vistos ao longo do curso

num trabalho prático de pesquisa e/ou implementação na área de educação/matemática. 

Ela deve ser sistematizada, permitindo que o estudante se familiarize com o seu futuro

ambiente de trabalho e/ou área de pesquisa.  O desenvolvimento deste trabalho deve 

possibilitar ao aluno a integração entre teoria e prática, verificando a capacidade de sínte-

se das vivências do aprendizado adquiridas durante o curso. O projeto deverá ser realiza-

do sob supervisão de um docente orientador. Ao final, o estudante deverá apresentar in-

dividualmente um artigo científico a uma banca composta pelo professor orientador e dois 

professores convidados.

2.9 – Atendimento ao Discente

O Serviço Social, O Núcleo de Gestão Pedagógica, a Monitoria, entre outros, são 

setores que se colocam a disposição para o atendimento ao aluno do Ifes - Campus 

Cachoeiro de Itapemirim. Estes trabalham tendo como objetivo principal dar condições 

aos alunos de se manterem na escola, atuando na prevenção e no enfrentamento de 

questões sociais, por meio de projetos como bolsa de estudos, bolsa de monitoria, auxílio 

transporte  e  isenção  de  taxas,  cópias  e  apostilas.  O  Ifes  -  Campus  Cachoeiro  de 

Itapemirim se ocupará em implantar projetos de extensão para tratar da prevenção em 

saúde e da inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais. 



3. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O  Curso  de  Licenciatura  em  Matemática  do  Ifes  -  Campus  Cachoeiro  de 

Itapemirim  está  estruturado  em  um  conjunto  de  créditos  e  horas  de  atividades 

complementares, desenvolvidos em períodos semestrais de 18 semanas, obedecidos os 

dias letivos  anuais  previstos  na LDB,  Lei  9.394/96.  Para efeitos de  cálculo  da carga 

horária do curso e de cada componente curricular, atribui-se a cada crédito uma carga 

horária de 15 (quinze) horas semestrais.

O  currículo  do  curso  de  Licenciatura  em  Matemática  foi  elaborado  em 

conformidade com as diretrizes para cursos de licenciaturas: Resolução CNE/CP nº1 de 

18 de Fevereiro de 2002, que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

de  Professores  da  Educação  Básica,  em  nível  superior,  curso  de  licenciatura,  de 

graduação plena e a Resolução CNE/CP n.º 2 de 19 de Fevereiro de 2002, que Institui a 

duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação 

de professores da Educação Básica em nível superior.

A  carga  horária  deste  curso  está  estruturada  por  eixos  curriculares  que  se 

entrelaçam no fazer pedagógico e, conforme a natureza do conhecimento desenvolvido, 

podem assumir uma dimensão disciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar. 

Dessa forma, as duas mil e novecentas e dez (2.910) horas estão distribuídas do 

seguinte modo:

•Componente  curricular  de  natureza  prática  (Libras,  Monografia  I  e  II,  Atividades 

Complementares, Resolução de Problemas, Prática Pedagógica no Ensino Fundamental, 

Prática Pedagógica no Ensino Médio e Prática de Ensino) – 485 horas (16,67%)

•Estágio Curricular Supervisionado – 400 horas (13,75%)

•Disciplinas de conhecimento específico – 1.575 horas (54,12%)

•Atividades Acadêmico-Científico-Culturais complementares (Inclusas nos componentes 

de natureza prática) – 450 horas (15,46%)

Desse total de horas, 25% está destinado à dimensão pedagógica, conforme estabelece 

o parágrafo único do artigo 11 da Resolução CNE/CP nº1/2002: ”O tempo dedicado às 

dimensões pedagógicas não será inferior à quinta parte da carga horária total”. (MEC. 

CNE/CP, 2002)



Para  o  necessário  equilíbrio  do  discente  no  andamento  do  curso  e  nas  atividades 

acadêmicas extra-sala de aula, o aluno deverá se matricular no mínimo em 2 (dois) e no 

máximo em 9 (nove)  componentes  curriculares.  O tempo mínimo para  integralização 

curricular  será  de  8  (oito)  períodos,  e  o  tempo  máximo  de  16  (dezesseis) 

períodos/semestres.



3.1 – Matriz Curricular Pleno Proposto

1º PERÍODO

Disciplina Tipo Pré/Co-requisito(s) Carga 
Horária Créditos

Fundamentos de Matemática 
Elementar I

CIENT 60 4

Introdução à Lógica CIENT 30 2
Geometria I CIENT 60 4
Leitura e Produção de Textos CIENT/PED 60 4
História da Educação Brasileira CIENT/PED 30 2
Resolução de Problemas CIENT/PED/P

RAT
60 4

Total do Período 300 20

2º PERÍODO

Disciplina Tipo Pré/Co-requisito(s) Carga 
Horária Créditos

Fundamentos de Matemática 
Elementar II

CIENT 60 4

Geometria II CIENT Geometria I 60 4
Introdução a Geometria Analítica CIENT 30 2
Metodologia do Trabalho Científico CIENT 30 2
Tecnologias Integradas à Educação CIENT/PED/P

RAT
60 4

Prática de Ensino (Ensino 
Fundamental)

CIENT/PED/P
RAT

45 3

Total do Período 285 19

 3º PERÍODO

Disciplina Tipo Pré/Co-requisito(s) Carga 
Horária Créditos

Cálculo I CIENT 90 6
Geometria Analítica CIENT Introd. à Geom. Analítica 60 4
Psicologia da Educação PED 60 4
História da Matemática CIENT/PED 30 2
Política e Organização da Educação 
Brasileira

PED/PRAT 60 4

Total do Período 300 20

4º PERÍODO

Disciplina Tipo Pré/Co-requisito(s) Carga 
Horária Créditos

Cálculo II CIENT Cálculo I 90 6
Prática de Ensino ( Ensino Médio) PED 30 2
Modelagem Matemática I CIENT 60 4
Bases Sócio-filosóficas da 
Educação I (Filosofia da Educação)

      PED 30 2

Didática Geral PED/PRAT 90 6
Total do Período 300 20



5º PERÍODO

Disciplina Tipo Pré/Co-requisito(s) Carga 
Horária Créditos

Cálculo III CIENT Cálculo II 60 4
Álgebra Linear CIENT 60 4
Modelagem Matemática II CIENT Modelagem Matemática I 60 4
Instrumentação para o Ensino PED/PRAT 60 4
Estágio Supervisionado I EST Fundamentos da Mate-

mática Elementar I e II, 
Geometria II, Política e 
Organização da Educa-

ção Brasileira, Prática de 
Ensino (Ensino Funda-

mental), Prática de Ensi-
no (Ensino Médio) e Re-
solução de Problemas.

80 -

Álgebra I CIENT 60 4
Total do Período 380 20

6º  PERÍODO

Disciplina Tipo Pré/Co-requisito(s) Carga 
Horária Créditos

Cálculo Numérico CIENT Cálculo II 45 3
Teoria dos Números CIENT Álgebra I 60 4
Análise Combinatória e 
Probabilidade

CIENT 30 2

Bases Sócio-Filosóficas da 
Educação II (Sociologia da 
Educação)

PED 30 2

Antropologia da Educação 
(Diversidade e Educação)

PED 45 3

Prática de Ensino PRAT 30 2
Metodologia de Pesquisa CIENT/PED 60 4
Estágio Supervisionado II EST Est.Supervisionado I 80 -

Total do Período 380 20

7º  PERÍODO

Disciplina Tipo Pré/Co-requisito(s) Carga 
Horária Créditos

Introdução a Análise CIENT Cálculo III 60 4
Álgebra II CIENT Álgebra I 60 4
Estatística CIENT Análise Combinatória e 

Probabilidade
60 4

Educação de Jovens e Adultos CIENT/PED/P
RAT

45 3

Educação em Direitos Humanos CIENT/PED 30 2
Monografia I PRAT Metodologia da Pesquisa 30 2
Estágio Supervisionado III EST Estágio Supervisionado II 115 -
Atividades Complementares PRATIC 200 -

Total do Período 600 19

8º  PERÍODO

Disciplina Tipo Pré/Co-requisito(s) Carga 
Horária Créditos



Tópicos Especiais em Matemática CIENT 30 2
Filosofia da Matemática CIENT 30 2
Matemática Financeira CIENT 30 2
Libras CIENT/PED/P

RAT
60 4

Monografia II PRATIC Monografia I 60 4
CTS - Ciência, Tecnologia e 
Sociedade

CIENT/PED 30 2

Estágio Supervisionado IV EST Est.Supervisionado III 125 -
Total do Período 365 16
Total do Curso 2910 152

3.2 – Regime Escolar/Prazo de Integralização Curric ular

O curso será  oferecido  no turno noturno,  com entrada de novas  turmas no primeiro 

semestre letivo de cada ano. Posteriormente, havendo condições de infra-estrutura física, 

poderão ser oferecidas outras turmas no turno noturno no segundo semestre letivo.

REGIME ESCOLAR PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO REGIME DE MATR ÍCULA

MÍNIMO MÁXIMO
POR 

DISCIPLINA
POR SÉRIE

Semestral 8 Semestres 16 Semestres X
TURNO DE FUNCIONAMENTO / NÚMERO DE VAGAS

TURNO NÚMERO DE VAGAS
NOTURNO 40

3.3 - Fluxograma do Curso

Vide Apêndice V.

3.4 - Planos de Ensino

A relação de Planos de Ensino de todas as unidades curriculares pertencentes à matriz 

curricular consta no Apêndice I.

4 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES

O objetivo das atividades complementares é diversificar e enriquecer a formação 

do estudante com atividades e situações inerentes à profissão, bem como a vivência de 

situações reais que contribuam para seu crescimento pessoal e profissional, permitindo o 



desenvolvimento de competências e habilidades que venham a enriquecer sua formação 

técnica e humanística.

Pretende-se  que  as  atividades  complementares  auxiliem,  principalmente,  no 

desenvolvimento de perfil do educador dos estudantes, o qual deve caracterizar-se por 

sua criatividade, iniciativa, perseverança, humanidade e capacidade de promover e se 

adequar  a  mudanças  bem  como  de  estabelecer  relacionamentos  interpessoais 

construtivos.

É importante lembrar que a realização das atividades complementares dependerá 

exclusivamente da iniciativa e da dinamicidade de cada estudante, que deve buscar as 

atividades que mais lhe interessam para delas participar.

Atividades complementares são curriculares. Por esse motivo, devem constar no 

histórico  escolar  do  estudante,  mas  devem  ser  realizadas  fora  dos  programas  das 

disciplinas previstas na matriz curricular  do curso.  As atividades complementares são 

obrigatórias  para  todo aluno do curso.  As  atividades  complementares  oferecidas  aos 

estudantes são:

• Iniciação Científica : A Iniciação Científica é um instrumento que permite introduzir os 

estudantes de graduação, potencialmente mais promissores, na pesquisa científica. É 

a possibilidade de colocar o aluno desde cedo em contato direto com a atividade 

científica  e  engajá-lo  na  pesquisa.  Nesta  perspectiva,  a  iniciação  científica 

caracteriza-se como instrumento de apoio teórico e metodológico à realização de um 

projeto de pesquisa e constitui um canal adequado de auxílio para a formação de uma 

nova  mentalidade  no  aluno.  Em  síntese,  esta  atividade  pode  ser  definida  como 

instrumento de formação. 

• Monitoria : deverá ser incentivada como parte da formação do aluno em atividades 

didáticas e para acompanhamento de experiências em laboratórios, objetivando um 

maior equilíbrio entre teoria e prática. 

• Participação  em  eventos :  atividade  que  envolve  a  participação  dos  alunos  em 

congressos, seminários, conferências, simpósios, colóquios e similares, na qualidade 

de ouvintes ou apresentando trabalhos científicos.

• Participação em sessões de defesa de trabalho acadê mico : atividade que envolve 

a presença do aluno em defesas de trabalho de conclusão de curso, de monografias, 

de dissertações ou de teses. 



• Experiência  Profissional :  o  aluno  que  já  trabalha  na  área  deve  apresentar  ao 

Coordenador do Curso uma declaração, em papel timbrado da instituição, carimbada 

e  assinada  pelo  responsável,  especificando  as  atividades  e  a  carga  horária  do 

trabalho.

• Trabalho  voluntário :  são  atividades  de  auxílio,  acompanhamento,  organização  e 

execução das atividades de caráter voluntário.

As  seguintes  observações  devem  ser  feitas  em  relação  às  atividades 

complementares: 

• Como  quesito  necessário  à  integralização  do  curso,  o  aluno  deverá  cumprir  um 

mínimo de 200 horas de atividades complementares. Assim, cria-se um mecanismo 

que incentiva o aluno a ter um conjunto de atividades diferentes.

• Atividades  complementares  realizadas  antes  do  início  do  curso  não  podem  ter 

atribuição de horas.

• A denominação  das  atividades  complementares  realizadas  pelo  estudante  deve 

constar do seu histórico escolar com o número de créditos atribuído.

• A normatização das atividades complementares deve ser realizada pelo Colegiado do 

Curso.

• Casos omissos serão definidos pelo Colegiado do Curso.

5 - POLÍTICAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO, INICIAÇÃO À DOCÊNCIA E 

À PESQUISA

O Estágio  Curricular  constitui  um momento  de  aquisição e  aprimoramento  de 

conhecimentos  e  de  habilidades  essenciais  ao  exercício  profissional,  que  tem como 

função inserir efetivamente o aluno, futuro professor, numa atividade escolar. Trata-se de 

uma  experiência  com  dimensões  formadora  e  sócio-política,  que  proporciona  ao 

estudante  a  participação  em situações  reais  de  vida  e  de  trabalho,  consolida  a  sua 

profissionalização e explora as competências básicas indispensáveis para uma formação 

profissional  ética e co-responsável  pelo desenvolvimento humano e pela melhoria  da 

qualidade de vida.



O Estágio é entendido como eixo articulador da produção do conhecimento em 

todo  o  processo  de  desenvolvimento  do  currículo  do  curso.  Baseia-se  no  princípio 

metodológico de que o desenvolvimento de competências profissionais implica “pôr em 

uso”  conhecimentos  adquiridos,  quer  na  vida  acadêmica,  quer  na  vida  profissional  e 

pessoal. 

Como instrumento de integração, o Estágio Curricular constitui-se numa atividade 

essencial à formação inicial do professor numa perspectiva de desenvolvimento docente 

e compromisso profissional com o ato de ensinar. Nesse sentido, deverá estar centrada 

no homem como ser ativo e capaz de fazer a articulação entre a teoria e a prática, entre o 

saber e o fazer. É também uma atividade de relacionamento humano comprometida com 

os  aspectos  afetivos,  sociais,  econômicos  e,  sobretudo,  políticos  e  culturais,  porque 

requer consciência crítica da realidade.

Portanto, assumindo a dimensão acima proposta, o estágio possibilita ao aluno 

entrar em contato com problemas reais da sua comunidade, momento em que analisará 

as possibilidades de atuação em sua área de trabalho. Permite, assim, fazer uma leitura 

mais ampla e crítica de diferentes demandas sociais, com base em dados resultantes da 

experiência direta.  Deve ser  um espaço de desenvolvimento de habilidades  técnicas, 

como também, de formação de homens e mulheres pensantes e conscientes de seu 

papel  social.   O  estágio  deve,  ainda,  possibilitar  o  desenvolvimento  de  habilidades 

interpessoais imprescindíveis à sua formação, já que no mundo atual são priorizadas as 

ações conjuntas e a integração de conhecimentos.

Objetivos do Estágio

1.  Integrar o processo de ensino, pesquisa e aprendizagem;

2.  Aprimorar hábitos e atitudes profissionais;

3.  Proporcionar aos alunos a oportunidade de aplicar habilidades desenvolvidas durante 

o curso;

4.  Inserir o aluno no contexto do mercado de trabalho para conhecimento da realidade;

5.  Possibilitar o confronto entre o conhecimento teórico e a prática adotada;

6.  Proporcionar ao aluno a oportunidade de solucionar problemas técnicos reais, sob a 

orientação de um supervisor;

7.  Proporcionar segurança ao aluno no início de suas atividades profissionais, dando-lhe 

oportunidade de executar tarefas relacionadas às suas áreas de interesse e de domínio 

adquirido;



8.  Estimular  o  desenvolvimento  do  espírito  científico,  através  do  aperfeiçoamento 

profissional;

9.  Agregar valores junto ao processo de avaliação institucional, a partir do resultado do 

desempenho do aluno no mercado de trabalho.

Organização do estágio curricular

Para que o estágio alcance suas finalidades, associando o processo educativo à 

aprendizagem técnica, precisa ser planejado, executado, acompanhado e avaliado dentro 

de  diretrizes  bem definidas  e  estar  de  acordo  com os  pressupostos  que norteiam o 

projeto pedagógico do curso e com todas as condições dispostas pela legislação sobre o 

assunto.

Nesse sentido, o estágio didático-pedagógico (Estágio Supervisionado) do curso 

de Licenciatura em Matemática inicia-se a partir  da 2ª metade do curso – 5º período, 

após  o  aluno  ter  cumprido  os  componentes  curriculares  referentes  aos  conteúdos 

específicos da Matemática, Fundamentos da Educação e os conteúdos Pedagógicos que 

compõem  a  Matriz  Curricular  do  1º  ao  4º  período.  O  Estágio  Supervisionado  está 

delineado em quatro períodos, perfazendo um total de 400 horas.  

O estágio poderá realizar-se tanto no Ensino Fundamental como no Ensino Médio, 

sendo assegurado ao aluno a  possibilidade  de realizar  o  estágio nos  dois  níveis  de 

ensino ou apenas em um nível, conforme sua opção.

Distribui-se ao longo de quatro períodos:

Estágio Supervisionado I e II  – Estudos e discussão do referencial teórico que 

embasará  as  atividades  de  estágio.  Haverá,  ainda,  momentos  para  a  observação, 

investigação, reflexão e problematização da prática relacionada à gestão de sala de aula. 

Caracteriza-se como preparatório à elaboração do planejamento a ser apresentado como 

norteador  das  ações  do  processo  ensino  e  aprendizagem  a  serem  executadas  nas 

próximas etapas.  O aluno deverá  apresentar  um relatório  das atividades/observações 

realizadas  junto  com  as  reflexões  e  encaminhamentos  de  proposições.  O  professor 

orientador  do  estágio  deverá  organizar  encontros  semanais,  nos  quais  se  discutirão 

aspectos teóricos e de planejamento, essenciais para o início das atividades práticas.



Estágio Supervisionado III  – fase de execução: prática de sala de aula. São propostas 

ações para a prática e aprofundamento do processo de construção do conhecimento. No 

estágio III, o aluno terá a oportunidade de construção do planejamento e sua execução a 

partir de propostas de ações para a prática a qual será vivenciada na unidade escolar 

eleita para o período. O professor orientador de estágio assumirá papel preponderante 

nesta  fase,  funcionando  como  observador,  orientador  e  facilitador  do  processo  de 

crescimento do estudante, mediante acompanhamento e avaliação dos trabalhos in loco 

e encontros mensais no Ifes – Campus Cachoeiro de Itapemirim, nos quais, além de se 

discutir  a  prática  vivenciada  pelos  alunos,  serão  também  propostas  ações  de 

reencaminhamento da prática (ação – reflexão – ação).

Estágio Supervisionado IV -   No estágio IV,  fase final  de execução e avaliação da 

prática de sala  de  aula,  serão propostas ações  para  a  prática e aprofundamento do 

processo de construção do conhecimento. Constitui-se o momento que culminará com o 

término do estágio e o consequente fechamento do curso. Neste estágio será elaborado 

e desenvolvido um projeto de extensão junto a comunidade escolar.

Em  todo  o  período  do  estágio  supervisionado  reitera-se  a  importância  de  o 

professor  atuar como orientador  e indutor do processo de crescimento do estudante, 

mediante acompanhamento e avaliação dos trabalhos  in loco  e encontros de avaliação 

periódicos, nos quais, além de se discutir a prática vivenciada pelos alunos, também será 

orientador  na  elaboração  do  Relatório  Final,  que  inclui  os  relatórios  dos  Estágios 

Supervisionados I, II e III e as ações realizadas no Estágio Supervisionado IV.

Além  disso,  procurar-se-á  integrar  ação-reflexão  à  formação  do  professor-

pesquisador, componente que deverá estar presente na formação inicial do aluno. Assim, 

inserir-se-á o aluno na pesquisa científica, incentivando-o e estimulando-o a participar 

dos programas institucionais de iniciação científica (PIBICT, PIBIVT, etc) e também dos 

programas de incentivo à docência (Pró-Docência, PID etc). A carga horária desta fase 

final será de 125 horas



6 - AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A avaliação, de acordo com o Regulamento da Organização Didática dos Cursos 

Superiores do Sistema Cefetes – ROD, será realizada de forma processual, envolvendo 

alunos  e  professores,  compreenderá  a  avaliação  de  aproveitamento  em  todos  os 

componentes  curriculares  e  se  efetivará  por  meio  de,  no  mínimo,  três  instrumentos 

documentados por período.

Entendendo a avaliação como parte integrante do processo de formação, com 

funções de diagnóstico, formativa e somativa, importa tanto para a instituição de ensino 

como para o professor e o estudante. 

De acordo com HAYDT (1997), a função diagnóstica da avaliação identifica as 

dificuldades de aprendizagem; a formativa determina o alcance dos objetivos propostos e 

a somativa tem a função principal de promover o aluno.

No entender de Luckesi (1999, p.43) “para não ser autoritária e conservadora, a 

avaliação tem a tarefa de ser diagnóstica, ou seja, deverá ser o instrumento dialético do 

avanço, terá de ser o instrumento da identificação de novos rumos”. Na página 44, coloca 

o autor que “a avaliação deverá verificar a aprendizagem não só a partir dos mínimos 

possíveis, mas a partir dos mínimos necessários.” Acreditamos que:

[...] mais que ensinar e aprender um conhecimento, é preciso concretizá-lo no 
cotidiano,  questionando,  respondendo,  avaliando,  num trabalho desenvolvido 
por grupos e indivíduos que constroem o seu mundo e o fazem por si mesmos 
(SAVIANI, 2000, p.41)

Pelo  exposto,  a  avaliação  no  Curso  de  Licenciatura  em  Matemática  no  Ifes, 

deverá apontar para as seguintes finalidades:

1.  Diagnosticar as etapas que os alunos estão em determinado conteúdo servindo para 

que  sejam  tomadas  medidas  para  recuperação  de  conceitos  e  estímulo  a  novas 

estruturas.

2.  Propiciar a reflexão do processo ensino-aprendizagem pelos atores do mesmo.

3.  Integrar conhecimentos por ser, também, um recurso de ensino-aprendizagem.

4.  Comprovar a capacidade profissional nas formas individual e coletiva.

5.  Apresentar o uso funcional e contextualizado dos conhecimentos.

6.  Possibilitar  a  reflexão  do  indivíduo,  do  grupo,  dos  professores,  dos  alunos  e  da 

instituição sobre como está se desenrolando o proposto para a formação do licenciado 

em Matemática.



6.1 - Avaliação do Curso

Tendo em vista as avaliações a serem realizadas pelo MEC (SINAES, ENADE etc) e na 

perspectiva da busca constante pelo bom funcionamento do curso e aperfeiçoamento 

desta proposta, desde a sua implantação, o curso passará por um processo sistemático e 

institucional de avaliação, cujos critérios serão elaborados pela CPA, contando com a 

participação de professores e alunos, consistindo das etapas previstas formalmente e 

também de reuniões  periódicas  reuniões  com os  órgãos  colegiados  e  representação 

discente. Além disso, outros mecanismos informais serão usados para avaliar o processo, 

quais  sejam,  reuniões  extra-ordinárias  com  os  alunos,  atendimento  aos  alunos  em 

horários agendados ou conforme demanda, interação informal entre outros mecanismos 

de avaliação.

6.2 - Plano de Avaliação Institucional

A avaliação institucional, processo desenvolvido pela comunidade acadêmica do 

Ifes, ocorrerá com o intuito de promover a qualidade da oferta educacional em todos os 

sentidos. Neste processo, serão considerados o ambiente externo, partindo do contexto 

no  setor  educacional,  tendências,  riscos  e  oportunidades  para  a  organização  e  o 

ambiente interno, incluindo a análise de todas as estruturas da oferta e da demanda que 

serão analisadas. O resultado da avaliação na Instituição balizará a determinação dos 

rumos institucionais de médio prazo.

As orientações e instrumentos propostos nesta avaliação institucional apoiam-se 

na Lei de Diretrizes e Bases 9.394 de 20.12.96, nas Diretrizes Curriculares de cada curso 

oferecido  pelo  IFES,  no  Decreto  3.860  e  na  Lei  10.861,  que  institui  o  Sistema  de 

Avaliação.

Esta modalidade de avaliação retrata o compromisso institucional  com o auto-

conhecimento e sua relação com o todo, em favor da qualidade de todos os serviços que 

o Ifes oferece para a sociedade. Confirma também a sua responsabilidade em relação à 

oferta de educação superior.



A proposta inicia-se com um breve histórico da Instituição, em seguida, define os 

objetivos  principais  da  avaliação;  explicita  os  mecanismos  de  integração  entre  os 

diversos  instrumentos  de  avaliação;  apresenta  os  procedimentos  metodológicos  que 

serão utilizados com a definição das etapas do processo; aponta as tarefas distribuindo-

as entre os setores responsáveis que participarão do trabalho; propõe uma política de 

utilização dos resultados da avaliação na definição dos rumos da instituição e encerra-se 

com a apresentação de um cronograma de trabalho que contempla as ações definidas e 

os recursos necessários para a execução destas.

6.3 -  Objetivos da Avaliação

São objetivos da avaliação:

•Promover o desenvolvimento de uma cultura de avaliação no Ifes;

•Implantar um processo contínuo de avaliação institucional;

•Planejar e redirecionar as ações do Ifes a partir da avaliação institucional;

•Garantir a qualidade no desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão;

•Construir um planejamento institucional norteado pela gestão democrática e autonomia;

•Consolidar o compromisso social do Ifes;

•Consolidar o compromisso científico-cultural do Ifes.

6.4 - Mecanismo de Integração da Avaliação

A proposta de avaliação do SINAES prevê a articulação entre a avaliação do Ifes 

(interna e externa), a avaliação dos cursos e avaliação do desempenho dos estudantes 

(ENADE).

As políticas de acompanhamento e avaliação das atividades-fins, ou seja, ensino, 

pesquisa  e  extensão,  além  das  atividades-meio,  caracterizadas  pelo  planejamento  e 

gestão  do  Ifes,  abrangerão  toda  a  comunidade  acadêmica,  articulando  diferentes 

perspectivas o que garantirá um melhor entendimento da realidade institucional.

A integração da avaliação com o projeto pedagógico dos cursos ocorrerá pela 

contextualização  destes  com as  características  da  demanda  e  do  ambiente  externo, 

respeitando-se  as  limitações  regionais  para  que  possam ser  superadas  pelas  ações 

estratégicas desenvolvidas a partir do processo avaliativo.



7 - CORPO DOCENTE PARA O CURSO PROPOSTO

Considerando as exigências contidas no art. 52, incisos II e III da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB), que define o perfil que deve ter o corpo docente 

para cursos de terceiro grau, qual seja, de que:

II  –  Um  terço  do  corpo  docente,  pelo  menos,  com  habilitação  acadêmica  de  mestrado  ou 
doutorado;
III – um terço do corpo docente em regime de tempo integral (BRASIL, 1996)

e considerando o currículo apresentado a seguir do corpo docente atualmente lotado no 

Ifes -  Campus Cachoeiro de Itapemirim,  constata-se que a implantação do curso,  do 

ponto de vista das exigências contidas em Lei, é plenamente viável.

Para a grande parte das disciplinas serão alocados os professores efetivos das diversas 

coordenadorias,  com titulação  de  mestrado  e  doutorado,  o  que  reduz  o  impacto  da 

necessidade de contratação de professores. 

Nome do docente Titulação
Área de 

conhecimento da 
titulação

Regime de 
trabalho

Disciplina(s) sob sua 
responsabilidade

Carlos Roberto Pires 
Campos

DR Letras DE

Metodologia do Trabalho 
Científico

Bases Sócio-Filosóficas da 
Educação I (Filosofia da 

Educação)
Bases Sócio-Filosóficas da 
Educação II (Sociologia da 

Educação)
Antropologia da Educação

Edson Maciel Peixoto MS Educação DE

História da Educação Brasileira
Política e Organização da 

Educação Brasileira
Educação em Direitos Humanos

Eliseu Semprini Filho GR Matemática DE

Fundamentos de Matemática 
Elementar I

Geometria Analítica
Matemática Financeira

Ronaldo Barbosa Alvim MS
Modelagem 

Computacional – 
Informática

40

Introdução à Lógica
Fundamentos de Matemática 

Elementar II
Cálculo I
Cálculo II
Cálculo III

Cálculo Numérico

Edmundo Rodrigues Junior MS
Ensino de 
Ciências e 
Matemática

DE
Modelagem Matemática I
Modelagem Matemática II

Ciência, Tecnologia e Sociedade



Luciano Cordeiro Oliveira MS Matemática DE

Geometria I 
Geometria II

História da Matemática
Didática Geral
Álgebra Linear

Análise Combinatória e 
Probabilidade

Estatística

Edmilson Bermudes Junior MS Engenharia 
Elétrica

DE Introdução à Geometria Analítica

Cristiano da Silveira 
Colombo

GRAD Informática DE
Tecnologias Integradas à 

Educação

Aurelia Hubner Peixoto MS Estudos 
Linguísticos

DE

Leitura e Produção de Textos; 
Psicologia da Educação

Monografia I e II; Oficina de 
Métodos e Técnicas de Ensino

A contratar MS Matemática -

Resolução de Problemas
Álgebra I

Teoria dos Números
Introdução a Análise
Tópicos Especiais de 

Matemática

 A contratar MS
EJA e Educação 

de Jovens e 
Adultos

-
Prática de Ensino( Ensino 

Fundamental), Educação de 
Jovens e Adultos

A contratar MS Estatística -
Estatística, Análise Combinatória 

e Probabilidade, Matemática 
Financeira

A contratar MS Libras - Libras

A contratar MS Educação -

Prática de Ensino (Ensino 
Médio)

Instrumentação para o Ensino
Metodologia da Pesquisa

A contratar MS Matemática -
Fundamentos da Matemática 

Elementar II, Introdução à 
Análise, Teoria dos Números

7.1 - Previsão de Contratação de Professores

Conforme o quadro de docentes apresentado acima, a implantação deste curso 

demanda a contratação de seis (6) professores para lecionar algumas disciplinas, entre 

os quais um professor para lecionar as disciplinas pedagógicas do curso. 

7.2 - O Colegiado do Curso 

A constituição do colegiado, suas atribuições e as dos coordenadores encontram-

se detalhadas abaixo, conforme normatização expressa pelo Conselho Diretor do Centro 

Federal  de  Educação Tecnológica  do  Espírito  Santo  com base  na resolução  CD Nº 

01/2007.



O Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática é composto pelos seguintes 

membros:

• Coordenador do Curso (presidente do Colegiado)

• Um representante da Coordenadoria Pedagógica

• No mínimo 4 (quatro) professores da área técnica e 2 (dois) do núcleo básico, que 

ministrem disciplinas no curso, podendo o número total de professores ser aumentado 

em 50% mantendo-se a proporcionalidade.

• 1 (um) aluno, até que a primeira turma atinja 100% da matriz curricular, passando a 2 

(dois) alunos quando outra turma completar 50% dessa matriz

Os representantes mencionados terão cada qual um suplente, eleito ou designado 

conforme o caso, pelo mesmo processo e na mesma ocasião da escolha dos titulares, 

aos quais substituem, automaticamente, nas faltas, impedimentos ou vacância.

O Colegiado de Curso é o órgão responsável pela administração do Curso de 

Licenciatura  em  Matemática,  suas  atribuições  estão  definidas  na  resolução  CD  Nº 

01/2007.

O Colegiado de Curso reunir-se-á:

• Ordinariamente uma vez ao mês;

• Extraordinariamente, por convocação do Coordenador de Curso ou por requerimento 

dos demais Coordenadores ou 1/3 (um terço) de seus membros.

• No  caso  de  reuniões  extraordinárias,  a  convocação  deverá  ser  expedida  com o 

mínimo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

No  caso  de  requerimento  pelos  Coordenadores  ou  por  1/3  (um  terço)  dos 

membros, a convocação deverá se tornar efetiva em até 24 (vinte e quatro) horas do 

recebimento da solicitação. Findo este prazo, é lícito ao requerente tomar as providências 

cabíveis para convocação da reunião.

O Coordenador do Curso é eleito pelos professores do curso e nomeado pelo 

Diretor Geral para um mandato de dois anos.

A eleição do Coordenador de Curso será direta, com votação secreta e em um 

único turno, observadas disposições específicas aplicáveis;

O  Colegiado  do  Curso  nomeará  uma  comissão  para  elaborar  o  Regimento 

Eleitoral  a  ser  por  ele  homologado  e,  a  cada  eleição,  indicará  uma  comissão  para 

coordenar o processo eletivo.



Poderão votar:

• Os docentes do curso em efetivo exercício, excluindo-se os licenciados integral ou 

parcialmente;

• Quando necessário, os discentes regularmente matriculados no curso.

O peso eleitoral dos votos por categoria corresponde a setenta por cento para os 

docentes e trinta por cento para os discentes, não sendo permitido mais de um voto por 

pessoa, nem o voto por procuração.

Poderá candidatar-se à Coordenador qualquer professor do curso integrante do 

quadro efetivo do Ifes.

O resultado da eleição estará sujeito à homologação pelo Conselho Diretor.

O Coordenador poderá ser destituído do mandato nos casos previstos em Lei e, 

especialmente, se praticar atos que atentem contra a instituição ou que firam o decoro 

exigido para o exercício de suas funções.

No caso de vacância do cargo de Coordenador de Curso, decretada em sessão 

do Conselho Diretor, seja por falecimento, renúncia, objeção ou destituição, a função será 

exercida  por  um coordenador  interino,  escolhido  pelo  Diretor  da  Unidade  de  Ensino, 

devendo o Coordenador interino, juntamente com o Colegiado do Curso, promover nova 

eleição no prazo máximo de sessenta dias.

O  Coordenador  de  Curso  é  substituído,  na  suas  ausência  ou  impedimento, 

respectivamente pelo Coordenador Pedagógico e pelo Coordenador de Estágios.

São atribuições do Coordenador de Curso:

• Administrar e representar o curso na Unidade de Ensino;

• Convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Curso na Unidade de Ensino;

• Submeter, na época devida, à consideração dos professores e conforme instruções 

dos órgãos superiores, o plano de atividades a serem desenvolvidas em cada período 

letivo;

• Supervisionar  e  fiscalizar  a  execução  das  atividades  programadas,  bem  como 

verificar o cumprimento da frequência dos docentes nas atividades relacionadas ao 

curso, comunicando ao Diretor da Unidade de Ensino os resultados da verificação;

• Zelar pela ordem, nas atividades do curso, adotando medidas necessárias e fazendo 

representações ao Diretor da Unidade de Ensino, quando for o caso;



• Cumprir  e  fazer  cumprir  as  deliberações  dos  órgãos  e  autoridades  a  que estiver 

subordinado;

• Propor  a  admissão  de  pessoal  docente  e  de  apoio,  observadas  as  disposições 

estatutárias e regimentais pertinentes;

• Praticar todos os demais atos de sua competência, previstos no Regimento ou por 

delegação dos órgãos superiores;

• Organizar seu plano geral de trabalho e submetê-lo ao Colegiado do Curso;

• Apreciar os programas das disciplinas do curso e emitir parecer;

• Adotar providências para o constante aperfeiçoamento do curso;

• Coordenar as atividades do pessoal docente,  visando à unidade e à eficiência no 

ensino, na pesquisa e na extensão;

• Acompanhar a execução dos planos gerais de trabalho;

• Opinar sobre admissão, promoção e afastamento de pessoal docente;

• Representar o Colegiado junto aos órgãos do Ifes; 

• Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Colegiado; 

• Decidir,  ad  referendum, em caso  de  urgência,  sobre  matéria  de  competência  do 

Colegiado; 

• Promover a integração com as demais Coordenadorias; 

• Superintender as atividades da secretaria do Colegiado do Curso; 

• Outras, a critério do Colegiado do Curso.

São atribuições do Coordenador de Estágios:

• Acompanhar a execução dos planos de estágio supervisionado;

• Promover a integração acadêmica entre Ifes e a comunidade, atuando conjuntamente 

com a Coordenadoria de Integração Escola-Empresa (CIE-E);

• Supervisionar o atendimento às diretrizes de estágio do curso de Licenciatura em 

Matemática;

• Assegurar  a  operacionalização  dos  planos  de  estágio  e  avaliar  a  dinâmica 

pedagógica dos mesmos, em parceria com o coletivo de professores e com a CIE-E; 

• Divulgar o estágio supervisionado e suas diretrizes aos alunos;

• Discutir com os alunos e professores do curso a importância do estágio na formação 

profissional; 

• Assegurar o cumprimento das exigências legais educativas ligadas ao estágio;



• Promover, junto aos professores-orientadores do estágio, estudos e debates sobre o 

estágio curricular, para decidir sobre a organização do processo didático-pedagógico;

• Articular e negociar com Instituições, em colaboração com a CIE-E, a viabilização de 

espaços  para  atuação dos  estagiários  e,  nesse  sentido,  facilitar  a  celebração  de 

convênios e garantir o cumprimento de seus termos; 

• Realizar o levantamento das Instituições em que os estudantes poderão estagiar;

• Oficiar  às  unidades  educacionais,  consultando-as  sobre  o  interesse  em  receber 

estagiários;

• Examinar as indicações dos estagiários para novos campos de estágio;

• Responsabilizar-se  pelo  encaminhamento  do  termo de compromisso  ao professor 

orientador, com as respectivas indicações de Instituições escolares potenciais para o 

estágio;

• Discutir  e  propor  alternativas  didático  pedagógicas,  para  fortalecer  o  espírito  de 

pesquisa e a busca de novas ideias para a dinâmica do Estágio; 

• Manter  organizado  e  atualizado  o cadastro dos estagiários  e o arquivo  de dados 

referentes ao estágio. 

• Outras, a critério do Colegiado do Curso.

São atribuições do Coordenador Pedagógico:

• Elaborar os horários de aula, ouvidas as Coordenadorias envolvidas; 

• Verificar o cumprimento do currículo do curso e demais exigências para a concessão 

de grau acadêmico aos alunos concludentes; 

• Analisar os pedidos de transferência e retorno; 

• Orientar os alunos quanto à matrícula e integralização do curso; 

• Examinar os programas e as cargas horárias das disciplinas do curso, analisando sua 

adequação, cuidando da sua constante atualização, bem como da sua obediência às 

disposições legais e regulamentares;

• Apreciar os programas das disciplinas do curso e emitir parecer;

• Adotar providências para o constante aperfeiçoamento do curso;

• Pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos de alunos transferidos e diplomados;

• Assegurar a implementação dos princípios pedagógicos e concepção que norteiam o 

projeto do Curso de Licenciatura em Matemática do Ifes,  por  meio de assessoria 

pedagógica aos professores;

• Promover pesquisas e análise educacional que viabilizem a percepção da realidade 

educativa como forma de redirecionar o trabalho docente;



• Contribuir com o desenvolvimento profissional dos professores por meio da promoção 

de momentos de reflexão sobre a prática educativa;

• Contribuir com a organização da avaliação do curso;

• Outras, a critério do Colegiado do Curso

8 - INFRA ESTRUTURA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, em seu 

Campus  Cachoeiro  de  Itapemirim,  apresenta  infra-estrutura  que  proporciona  acesso 

facilitador  às  pessoas  com  deficiência,  em  conformidade  com  a  Portaria  Ministerial 

1679/99. As atividades acadêmicas dessa unidade educacional são desenvolvidas em 

prédios com ampla área livre. Diversos são os espaços de aprendizagem: salas de aula, 

laboratórios  específicos,  ampla  circulação,  pátio  de  alimentação,  biblioteca,  e 

estacionamento próprio. Os laboratórios de Informática são devidamente equipados com 

microcomputadores,  ligados  em  rede  e  à  rede  mundial  de  computadores  com 

manutenção  sistemática  e  periódica.  Os  microcomputadores  dos  laboratórios  de  uso 

geral possuem os softwares necessários ao desenvolvimento do curso. As salas de aula 

disponibilizadas para a realização do curso são dotadas de quadros brancos, tela para 

projeções por meio de retroprojetor e projetor multimídia, computador conectado à rede 

mundial de computadores. Espaço físico adequado para turmas compostas por até 40 

alunos em local com boa ventilação, iluminação, e serviços de climatização. 

Na Biblioteca,  os  alunos  poderão contar  com a infra-estrutura,  o acervo  e  os 

serviços do Sistema de Biblioteca do Ifes.  A Instituição está orientada pelas políticas 

definidas pelo Ifes com relação às condições de armazenagem, preservação ao acervo e 

funcionamento.  Igualmente,  seguem  as  políticas  definidas  de  aquisição,  expansão  e 

atualização  do  acervo  que contemplam a proporcionalidade do número de alunos.  A 

biblioteca  do  Campus  conta  com  pessoal  qualificado  para  orientar  os  usuários  na 

identificação da natureza e extensão das necessidades e fontes de informação. O acervo 

está composto por diversos tipos de materiais: livros, teses, dissertações, monografias, 

revistas  e  periódicos  Também  estão  disponíveis  nas  bibliotecas  computadores 

conectados à rede mundial de computadores, a partir dos quais se pode acessar o portal 

de  periódico  da  CAPES.  Sobre  esse  portal,  cabe  acrescentar  que  mais  de  9500 

periódicos são de livre acesso à comunidade acadêmica do Ifes a partir  de qualquer 

computador da Instituição, estando ou não a máquina instalada nas dependências das 

bibliotecas.



8.1 - Salas de Aula

Para o funcionamento do curso a partir de 2010/01, a Licenciatura em Matemática 

demandará no turno noturno, os seguintes espaços físico:

Ano Espaço Capacidade
2010 01 sala de aula 40 alunos
2011 02 salas de aula 80 alunos
2012 03 salas de aula 120 alunos
2013 04 salas de aula 160 alunos



8.2 - Laboratório de Matemática 

Visando ao desenvolvimento de práticas no curso de Licenciatura de Matemática, bem 

como à maior aplicabilidade no ensino da matemática para os cursos de ensino fundamental e 

médio,  necessitaremos da  montagem de  um laboratório  de  matemática  com as  seguintes 

características:

• Sala climatizada, de, pelo menos, 51 m2, equipada com quadro branco de 1,20m de altura x 

2,5m de  comprimento;  mesa  e  cadeira  para  professor;  microcomputador  tipo  desktop; 

monitor tela plana de, pelo menos, 17 polegadas; projetor multimídia e tela de projeção 

retrátil de 1,80 m de largura x 1,80 m de altura, tendo, ainda, como mobiliário específico:

1. 10 (dez) mesas redondas para reuniões, com tampo em aglomerado de madeira, cor ovo, base com 

5 hastes, coluna central tubular, 120 cm de diâmetro x 70 cm de altura.

2. 40 (quarenta) cadeiras escolares, cor azul, material estrut. Tubo em aço industrial; material tampo 

resina plástica ABS; formato semi-trapezoidal c/ inclinação de 6 graus; tamanho 426 x 660 x 750 

mm; acabamento estrut. Pintura epóxi-pó.

3. 02 (dois) armários de madeira, 2 portas tipo encaixe, 2 prateleiras, puxador de madeira, tratamento 

encerado.

8.3 - Laboratório de Informática Básica

Todos os laboratórios do Ifes -  Campus Cachoeiro de Itapemirim,  por  concepção e 

ação, são multiuso entre as coordenadorias, de acordo com as áreas correlatas. Sendo assim, 

a  licenciatura  em  matemática  utilizará,  nas  aulas  que  necessitem  da  informática,  como 

instrumento e ferramenta para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, os 

laboratórios  já  existentes.  Exceção  em  relação  aos  softwares  específicos,  aos  quais  não 

dispomos, mas que estão sendo identificados pelo professor designado pela disciplina para 

aquisição.
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8.4  Previsão de Aquisição de Recursos Materiais

RECURSOS UNIDADE

Mesas redondas para reuniões para o laboratório 10

Cadeiras escolares para o laboratório 40

Armários de madeira para o laboratório 02

Mesa para professores para as salas de aula, laboratório e coordenação 10

Microcomputador Completo para as salas de aula, laboratório e 

coordenação

10

Tela de Projeção para as salas de aula e laboratório 05

Projetor Multimídia para as salas de aula e laboratório 05

Quadro Branco para salas de aula e laboratório 05

Calculadoras gráficas 20

Aparelhos condicionadores de ar para as salas de aula, laboratório e 

coordenação

20

Softwares p/  estatística (SPSS), geometria (Cabri-Geométric), cálculo 

(Matlab) etc.

a definir

Livros de apoio ao professor a definir

Livros p/ biblioteca p/ uso dos alunos a definir
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APENDICES

Apêndice I – Ementas

CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA ELEME NTAR I
PROFESSOR (ES): 
PERÍODO LETIVO: 1 0 CARGA HORÁRIA: 60 horas

OBJETIVOS

Geral: 
Oferecer ao aluno de graduação uma oportunidade e/ou aprofundamento dos conteúdos escolares discutidos 
no Ensino Médio.

Específicos: 
Proporcionar ao discente uma revisão dos tópicos básicos de matemáticas fundamentais para o aprendizado 
das disciplinas posteriores tais como: Cálculo, Álgebra e Geometria analítica.

EMENTA

Conteúdos do Ensino Médio: Conjuntos, Conjuntos Numéricos e Funções.

PRÉ-REQUISITO 

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Teoria de Conjuntos; Conjuntos Numéricos 7,5
Funções 7,5
Função Afim 7,5
Função Quadrática 7,5
Função Modular 7,5
Função Exponencial 7,5
Função Logarítmica 7,5
Progressões 7,5

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Aulas Expositivas Interativas.
Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas.
Resolução de exercícios em sala de aula.
Atendimento individualizado.

RECURSOS METODOLÓGICOS
Quadro branco , projetor de multimídia, computador.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS

Observação do desempenho individual, 
verificando se o aluno: adequou, identificou, 
sugeriu, reduziu, corrigiu as atividades 
solicitadas, de acordo com as habilidades 
previstas.

INSTRUMENTOS

Provas, trabalhos e listas de exercícios.
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Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT

Matemática – Volume Único

GELSON LEZZI
OSVALDO DOLCE
DAVID DEGENSAJN
ROBERTO PÉRIGO

4a São 
Paulo

Editora Atual 2007

Matemática LUIZ ROBERTO DANTE
1a São 

Paulo
Editora Ática 2006

 

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Matematica  Para  O  Ensino  Medio  - 
Volume Unico 

GENTIL, NELSON
GRECO, SERGIO EMILIO
SANTOS, CARLOS 
ALBERTO MARCONDES 
DOS

1a São Paulo
Editora 
Ática

2002
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: GEOMETRIA I
PROFESSOR :  
PERÍODO LETIVO: 1º CARGA HORÁRIA: 60 horas

OBJETIVOS

Geral: Desenvolver a capacidade de raciocinar, resolver problemas, reconhecer conceitos e aplicar resultados 
no âmbito da Geometria Plana e Espacial

Específicos: Analisar os conceitos e as medidas das figuras da Geometria Plana e Espacial e aplicar estes 
conceitos na solução de problemas práticos

EMENTA

Introdução à Geometria Espacial: poliedros
� Propriedades
� Planificações

Introdução à Geometria Plana: 
� Polígonos (a partir dos poliedros)

o Segmento de reta
o Ângulos
o Paralelismo
o Perpendicularismo

� Áreas
o Figuras retangulares
o Quadrado
o Losango
o Paralelogramo
o Trapézio
o Triângulos 
o Método da triangulação

• Circunferência e círculo
o Comprimento da circunferência
o Área do círculo
o Ângulos na circunferência

• Semelhança
o De figuras
o De triângulos

• Teorema de Pitágoras
• Construções geométricas utilizando régua e compasso

o Triângulos
o Hexágonos regulares
o Traço de 

� Perpendiculares
� Paralelas
� Mediatrizes
� Bissetrizes

PRÉ-REQUISITO 
Não há

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Introdução à Geometria Espacial: poliedros 10
Introdução à Geometria Plana: Polígonos (a partir dos poliedros) 10
Áreas 10
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Circunferência e círculo 6
Semelhança 6
Teorema de Pitágoras 6
Construções geométricas utilizando régua e compasso 12

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Aulas Expositivas Interativas.
Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas.
Resolução de exercícios em sala de aula.
Atendimento individualizado.

RECURSOS METODOLÓGICOS
Quadro branco, projetor de multimídia, computador, retro-projetor, vídeos.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS

Observação do desempenho individual, 
verificando se o aluno: adequou, identificou, 
sugeriu, reduziu, corrigiu as atividades 
solicitadas, de acordo com as habilidades 
previstas.

INSTRUMENTOS

Provas, trabalhos e listas de exercícios. 

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Fundamentos  da  Matemática 
Elementar, vol. 9 (Geometria Plana)

DOLCE, O.
POMPEO, J. NICOLAU

8
São 
Paulo

Atual Editora 2005

Fundamentos  da  Matemática 
Elementar,  vol.  10  (Geometria 
Espacial, Posição e Métrica)

DOLCE, O.
POMPEO, J. NICOLAU

6 São 
Paulo

Atual Editora 2005  

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Geometria Euclidiana Plana 
Construções Geométricas 

REZENDE, Eliane 
Quelho Frota

1 Campinas UNICAMP 2000
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: INTRODUÇÃO A LÓGICA MATEMÁTICA
PROFESSOR (ES): 
PERÍODO LETIVO: 1 0 CARGA HORÁRIA: 30 horas

OBJETIVOS

Geral:  Desenvolver  um  estudo  introdutório  acerca  dos  conceitos  de  lógica  clássica  e  não  clássica, 
familiarizando o aluno com o princípio de pensamento dedutivo, com os conceitos de Quantificação, Predicado, 
Decibilidade e Completude. 

Específicos: Fornecer ao aluno métodos e técnicas para lidar, racionalmente, com problemas de lógica 
matemática; desenvolver sua capacidade de interpretação de fenômenos algébricos; desenvolver o seu 
espírito crítico e criativo; perceber e compreender o relacionamento entre as diversas áreas do conhecimento 
apresentadas ao longo do curso; e organizar, comparar e aplicar os conhecimentos adquiridos .

EMENTA

Lógicas não clássicas. Lógica Elementar. Proposições. Conectivos. Operações Lógicas. Funções Booleanas, 
Mapas de Karnaugh.  Tautologias, contradições e contingências. Implicação lógica. Equivalência lógica. 
Álgebra das Proposições.  Método Dedutivo. Argumentos. Regras de Inferência.

PRÉ-REQUISITO 
Sem pré-requisito

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

1- Lógica Clássica
Conceituação e finalidades.

2

2- Lógica Proposicional
Conceituação e finalidade; Valores lógicos das proposições; Proposição Simples e proposição 
composta;conectivos;tabela verdade;notação.

3

3- Operações Lógicas sobre proposições
Negação, Conjunção, Disjunção, Disjunção Exclusiva, Condicional e Bicondicional 

4

4- Tautologias, Contradições e Contingências
Tautologias; Principio da substituição para as Tautologias; Contradição e contingência através 
de tabelas verdades

4

6- Dedução
Exemplificação, Redução do número de conectivos, forma normal das proposições, forma 
normal conjuntiva, forma normal disjuntiva, principio de dualidade

6

7 – Relações Lógicas
Implicação lógica; Equivalência lógica.

7

8 – Argumentos e regras de inferência
Definição de argumento;Validade de um argumento;Critério de validade de um 
argumento;Condicional associada a um argumento; Argumentos Válidos 
fundamentais.

4

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Aulas Expositivas Interativas.
Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas.
Resolução de exercícios em sala de aula.
Atendimento individualizado.

RECURSOS METODOLÓGICOS

Quadro branco , projetor de multimídia, retro-projetor, vídeos.
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS

Observação do desempenho individual, 
verificando se o aluno: adequou, identificou, 
sugeriu, reduziu, corrigiu as atividades 
solicitadas, de acordo com as habilidades 
previstas.

INSTRUMENTOS

Provas, trabalhos e listas de exercícios.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT

Introdução à Lógica Matemática CASTRUCCI,B.
São 
Paulo

Editora Nobel1975

Introdução à Lógica Modal Aplicada à 
Computação

COSTA, M. M. C. Porto 
Alegre

Editora da 
UFRGS

1992

Lógica e Álgebra de Boole DACHLIAN, J. Editora Atlas 1995
Lógica NOLT,J.;ROHATYN,D. Editora 

Makron 
Books

1991

Logic, sets and numners. ROETHEL, L.F. Editora 
Wadsworth 
Publishing

1978

Introduction to Mathematical Logic MENDELSON,E. D.  Van 
Nostrand

1964

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Iniciação a Lógica Matemática ALENCAR FILHO, E. São 

Paulo
Editora nobel 1976

Introdução à Lógica MORTARI,C.A. São 
Paulo

Editora da 
UNESP

2001

Introdução à Lógica para Ciência da 
Computação

ABE, J. M. Editora Arte & 
Ciência

2002

Lógica para Ciência da Computação: 
fundamentos de linguagem, semântica 
e sistemas de duração

SOUZA,J.N. Rio  de 
Janeiro

Editora 
Campus

2002
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS
PERÍODO LETIVO: 1º CARGA HORÁRIA: 60 horas 
OBJETIVOS

Geral : 
Instrumentalizar o aluno para o desenvolvimento da criatividade e da criticidade na leitura e interpretação de 
textos,  bem  como para  a  produção  oral  e  escrita,  para  a  formulação  de  hipóteses,  para  a  produção  de 
inferências, aperfeiçoando ponto de vista e produção da técnica.
 
Específicos :

Reconhecer a importância da produção escrita nos processos de comunicação.
Reconhecer as diferenças e as especificidades de tipos e gêneros textuais diversos.
Usar os diferentes tipos de coesão e de coerência textuais, adequando-as ao tipo, ao gênero, à modalidade 
escrita e à norma-padrão.
Articular coerentemente as ideias, realçando dados e/ou argumentos.
Desenvolver competências textuais elaboradas, dentre elas, a produção, a revisão e a refeitura textuais, tendo 
em vista as normas gramaticais.

EMENTA

Leitura e análise de textos em sua intertextualidade, observando suas diferentes funções e seus elementos 
estruturais.  Estudo  das  seguintes  Tipologias  textuais:  descritiva,  narrativa  e  expositivo-argumentativa. 
Parágrafo: estrutura dos parágrafos narrativo, descritivo e expositivo-argumentativo. Conectivos. Pontuação. 
Tipos de  Introdução e de  conclusões.  Leitura  e produção de parágrafos  coerentes  e coesos.  Produção e 
análise de textos diversos.
PRÉ-REQUISITO 
Não há

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

1- Considerações sobre o conceito de texto. Aspectos sócio-comunicativos, semânticos e 
sintáticos do texto. Tipologias textuais. Estrutura dos parágrafos: narrativo, descritivo e 
expositivo-argumentativo.

15

2-Padrões de textualidade. Elaboração da Introdução e  conclusão do parágrafo e do texto. O 
desenvolvimento. Técnicas de argumentação

10

2- Aspectos do texto. Aspectos gramaticais concernentes ao texto. 10
3- Implicações das teorias na produção de textos 15
4- Oficinas de produção textual na modalidade oral e na modalidade escrita. 15
ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Aulas Expositivas Interativas.
Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas.
Resolução de exercícios em sala de aula.
Atendimento aos alunos.

RECURSOS METODOLÓGICOS

Quadro branco, projetor de multimídia e vídeos.
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS

Observação  do  desempenho  individual, 
verificando  se  o  aluno  redigiu,  identificou, 
sugeriu,  sintetizou,  corrigiu  as  atividades 
solicitadas, de acordo com os objetivos fixados.

INSTRUMENTOS

Exercícios  e  produções  textuais  em  sala,  provas  e 
seminários.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
 Redação e Textualidade. 

COSTA VAL, Maria da 
Graça.

2
São 
Paulo

Martins 
Fontes

1996

Como Escrever Textos. SERAFINI, Maria Teresa. 11 São 
Paulo

Globo 2001  

Texto & interação: Uma proposta de 
produção textuais a partir de gêneros 
e projetos.

CEREJA, Willian Roberto; 
MAGALHÃES, Thereza 
Cochar.

3ª São 
Paulo

Atual Editora 2009

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc .)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Guia de Redação SUARES, Antonio São Paulo Atica 2007
Como escrever textos técnicos OLIVEIRA, José Paulo 

Moreira; MOTTA, Carlos 
Alberto Paula

Sao Paulo Thomson 
Learning

2007

Comunicação em prosa moderna GARCIA, O.M. 17
Rio de 
Janeiro

FGV 1996
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
PROFESSOR: 
PERÍODO LETIVO: 1º CARGA HORÁRIA: 30 horas

                                     OBJETIVOS

Gerais:  
Conhecer os principais pressupostos teóricos e históricos da Educação Brasileira.

Específicos:  

- Apontar os marcos históricos da educação brasileira;
- Refletir sobre a educação básica brasileira e analisarsobre cada cada um dos momentos históricos a partir 
das legislações educacionais;
- Desenvolver uma cultura crítica da história da educação básica brasileira.

EMENTA

História da Educação brasileira na Colônia, Império e República; A educação pública e privada no Brasil.

PRÉ-REQUISITO (SE HOUVER)
Não há

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

A Educação no Brasil Colônia (1500 a 1822) 3
Brasil Império (1822 a 1888) 3
Primeira República do Brasil (1889 a 1930) 3
A Educação em tempos de Segunda República do Brasil (1930 a 1936) 3
A Educação no “Estado Novo” (1937 a 1945) 3
A Educação na Nova República (1946 a 1963) 3
A Educação no Regime Militar (1964 a 1985) 3
A construção das políticas educacionais da Abertura Política ao Governo da Esquerda: A 
consolidação da democracia política (1986 a 2004)

9

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Aula expositiva
Seminários
Filmes

RECURSOS METODOLÓGICOS

Quadro branco, multimídia, datashow, computador.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Critérios:
 Apresentação em sala e trabalho escrito, 
conteúdo dos trabalhos, postura (comportamento), 
participação nos trabalhos em grupos, 
assiduidade, pontualidade, prazos, participação 
em aula.

Instrumentos:
 Seminários
 Trabalhos escritos

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano
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História da 
Educação no Brasil 
(1930-1973)

ROMANELLI, Otaíza 
de Oliveira.

31ª Petrópolis Vozes 2007

Política Educacional 
no Brasil: introdução 
histórica.

VIEIRA, Sofia Lerche; 
FARIAS, Isabel Maria 
Sabino.

Brasília Liber Livro 2007

História da 
Educação Brasileira

GHIRALDELLI JR., 
Paulo 

2ª São Paulo Cortez 2006

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc. )

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano
O ensino de 1º e 2º 
graus: antes, agora 
e depois?

CHAGAS, Valnir. 4ª São Paulo Saraiva 1984

A nova lei da 
educação: LDB 
trajetória, limites e 
perspectivas.

SAVIANI, Dermeval. 2ª Campinas Autores Associados 1997

Políticas de 
Educação 
Profissional e 
Tecnológica: A 
influência dos 
princípios de gestão 
democrática nas 
deliberações do 
CEFET-MG 
(Dissertação de 
Mestrado em 
Educação)

PEIXOTO, Edson 
Maciel

Brasília UnB 2009
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: Resolução de problemas
PROFESSOR (ES): 
PERÍODO LETIVO: 1 0 CARGA HORÁRIA: 60 horas

OBJETIVOS

Geral: 
Contribuir  para  a  construção  do  conhecimento  do  aluno,  por  meio  da  utilização  de  instrumentos  para  a 
educação matemática.

Específicos: 

Ensinar ao aluno procedimentos para a elaboração e a resolução de problemas matemáticos. 
Proporcionar ao discente ferramentas metodológicas para a análise de livros didáticos e pára-didáticos de 
matemática.

EMENTA

A Matemática na Escola hoje: o que é fundamental, tendências renovadoras. A Resolução de Problemas e a 
construção de conceitos em Matemática. Resolução de Problemas diversos de Matemática na Educação 
Básica. A Resolução de problemas como: meta, processo, habilidade básica e perspectiva metodológica. 
Problemas convencionais e não convencionais. Propor e Formular problemas. Os livros didáticos e a resolução 
de problemas. Avaliação numa perspectiva metodológica de Resolução de Problemas. Resolução de 
Problemas na EJA.

PRÉ-REQUISITO 

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

. A Resolução de Problemas e a construção de conceitos em Matemática 15
A Resolução de Problemas e a construção de conceitos em Matemática na Educação Básica 
– Ensino Fundamental

5

A Resolução de Problemas e a construção de conceitos em Matemática na Educação Básica 
– Ensino Médio

5

Xadrez 15
Problemas Interdisciplinares 10
Resolução de Problemas no EJA. 10

RECURSOS METODOLÓGICOS

Quadro branco, projetor de multimídia, computador, retro-projetor, vídeos, tabuleiro de xadrez.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS

Observação do desempenho individual, 
verificando se o aluno: adequou, identificou, 
sugeriu, reduziu, corrigiu as atividades 
solicitadas, de acordo com as habilidades 
previstas.

INSTRUMENTOS

Provas e trabalhos.
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Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Resolução De Problemas Na 
Matemática Escolar

REYS, Robert E.
KRULIK, Stephen

1a São Paulo
ATUAL 
EDITORA

1998

Ler, Escrever e Resolver Problemas 
Habilidades Básicas P/ Aprender 
Matemática

DINIZ, Maria Ignez
SMOLE, Katia Cristina 
Stocco

1a Porto Alegre ARTMED 2001

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Divertimentos matemáticos GARDNER, M. 3a São Paulo Ibrasa 1998
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA ELEME NTAR II
PROFESSOR (ES): 
PERÍODO LETIVO: 2 0 CARGA HORÁRIA: 60 horas

OBJETIVOS

Geral: 
Oferecer ao aluno de graduação uma oportunidade e/ou aprofundamento dos conteúdos escolares discutidos 
no Ensino Médio.

Específicos: 
Proporcionar ao discente uma revisão dos tópicos básicos de matemáticas fundamentais para o aprendizado 
das disciplinas posteriores tais como: Cálculo, Álgebra e Geometria analítica.

EMENTA

Abordagem dos conteúdos do Ensino Médio: Progressões, Matemática Financeira, Semelhança de Triângulos, 
Trigonometria, Funções Trigonométricas.

PRÉ-REQUISITO 
Não há.

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Matemática Financeira: Razões, Proporções e Porcentagem 3
Matemática Financeira: Juros 5
Semelhança de Triângulos 3
Trigonometria no Triângulo Retângulo 5
Trigonometria em um Triângulo Qualquer 6
O Circulo Trigonométrico 6
Razões Trigonométricas na Circunferência 6
Relações Entre as Razões Trigonométricas 7
Funções Circulares 8
Equações e Inequações Trigonométricas 8

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Aulas Expositivas Interativas.
Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas.
Resolução de exercícios em sala de aula.
Atendimento individualizado.

RECURSOS METODOLÓGICOS
Quadro branco, projetor de multimídia, computador.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS

Observação do desempenho individual, 
verificando se o aluno: adequou, identificou, 
sugeriu, reduziu, corrigiu as atividades 
solicitadas, de acordo com as habilidades 
previstas.

INSTRUMENTOS

Provas, trabalhos e listas de exercícios.
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Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT

Matemática – Volume Único

GELSON LEZZI
OSVALDO DOLCE
DAVID DEGENSAJN
ROBERTO PÉRIGO

4a São 
Paulo

Editora Atual 2007

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Matemática Para O Ensino Médio - 
Volume Único 

GENTIL, Nelson
GRECO, Sergio Emilio
SANTOS, Carlos Alberto 
Marcondes Dos

1a São 
Paulo Editora Ática 2002

Resolução De Problemas Na 
Matemática Escolar

REYS, Robert E.
KRULIK, Stephen

1a São 
Paulo

ATUAL 
EDITORA

1998

Ler, Escrever E Resolver Problemas 
Habilidades Básicas P/ Aprender 
Matemática

DINIZ, Maria Ignez
SMOLE, Katia Cristina 
Stocco

1a Porto 
Alegre

ARTMED 2001

Divertimentos matemáticos GARDNER, M. 3a São 
Paulo

Ibrasa 1998
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: GEOMETRIA II
PROFESSOR :  
PERÍODO LETIVO: 2º CARGA HORÁRIA: 60 horas

OBJETIVOS

Geral: Desenvolver a capacidade de raciocinar, resolver problemas, reconhecer conceitos e aplicar resultados 
no âmbito da Geometria Plana e Espacial

Específicos: Compreender os conceitos e as medidas das figuras da Geometria Plana e Espacial para 
aplicar estes conceitos na solução de problemas práticos

EMENTA

• Geometria Espacial
• Pontos, retas e planos

o Incidência
o Paralelismo
o Perpendicularismo
o Ângulos no espaço

• Sólidos geométricos
o Poliedros: áreas e volumes

� Prismas
� Pirâmides
� Tronco de pirâmides
� Relação de Euler

o Não-poliedros: áreas e volumes
� Cilindros
� Cones
� Troncos de cone
� Esferas

o Princípio de Cavalieri

PRÉ-REQUISITO 
Geometria I.

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Pontos, retas e planos 12
Sólidos geométricos 12
Poliedros: áreas e volumes 12
Não-poliedros: áreas e volumes 12
Princípio de Cavalieri 12

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Aulas Expositivas Interativas.
Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas.
Resolução de exercícios em sala de aula.
Atendimento individualizado.

RECURSOS METODOLÓGICOS
Quadro branco , projetor de multimídia, computador, retro-projetor, vídeos.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS INSTRUMENTOS
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Observação do desempenho individual, 
verificando se o aluno: adequou, identificou, 
sugeriu, reduziu, corrigiu as atividades 
solicitadas, de acordo com as habilidades 
previstas.

Provas, trabalhos e listas de exercícios. 

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Fundamentos  da  Matemática 
Elementar, vol. 9 (Geometria Plana)

DOLCE, O.
POMPEO, J. NICOLAU 8a São 

Paulo
Atual Editora 2005

Fundamentos  da  Matemática 
Elementar,  vol.  10  (Geometria 
Espacial, Posição e Métrica)

DOLCE, O.
POMPEO, J. NICOLAU

6a São 
Paulo

Atual Editora 2005  

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Geometria Euclidiana Plana 
Construções Geométricas 

REZENDE, Eliane 
Quelho Frota

1a Campinas UNICAMP 2000
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: INTRODUÇÃO À GEOMETRIA ANALÍTIC A
PROFESSOR (ES): 
PERÍODO LETIVO: 2º CARGA HORÁRIA: 30 h

OBJETIVOS

GERAL:
Apresentar as bases matemáticas necessárias à modelagem geométrica de sistemas físicos.
ESPECÍFICOS:
Desenvolver sua capacidade de dedução.
Desenvolver sua capacidade de raciocínio lógico e organizado.
Desenvolver sua capacidade de formulação e interpretação de situações matemáticas.
Desenvolver seu espírito crítico e criativo.
Inferir acerca do inter-relacionamento das diversas áreas da Matemática apresentadas ao longo
do curso.
Organizar, comparar e aplicar os conhecimentos adquiridos.

EMENTA

Matrizes e Sistemas Lineares; Inversão de Matrizes e Determinantes; Vetores no Plano e no Espaço.

PRÉ-REQUISITO 

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

1.Matrizes e Sistemas Lineares; 1.1. Matriz – Definição; Operações; Propriedades;
Aplicações; 1.2. Sistemas Lineares – Método de Gauss-Jordan; Matrizes Equivalentes por
Linhas; Sistemas Lineares Homogêneos; Matrizes Elementares;

10

2. Inversão de Matrizes e Determinantes; 2.1. Matriz Inversa – Propriedades; Matrizes
Elementares; Método para Inversão de Matrizes; 2.2. Determinantes – Propriedades;
Matrizes Elementares; Matriz Adjunta; 12

3. Vetores no Plano e no Espaço; 3.1. Soma de Vetores e Multiplicação por Escalar.
08

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM
Aulas Expositivas Interativas.
Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas.
Resolução de exercícios em sala de aula.
Atendimento individualizado.

RECURSOS METODOLÓGICOS

Quadro branco, projetor de multimídia, retro-projetor, vídeos.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS

Observação do desempenho individual, 
verificando se o aluno: adequou, identificou, 
sugeriu, reduziu, corrigiu as atividades 
solicitadas, de acordo com as habilidades 
previstas.

INSTRUMENTOS

Provas, trabalhos e listas de exercícios.
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Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT

Matemática – Volume único LEZZI G. Et al 4a São 
Paulo

ATUAL 2007

Vetores e Geometria Analítica WINTERLE P. São 
Paulo

Pearson 
Education do 
Brasil

2000

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Coordenadas no Espaço LIMA, ELON LAGES Rio de 

Janeiro
Editora SBM 2002

Um curso de Geometria Analítica e 
Álgebra Linear

SANTOS, NATHAN 
MOREIRA

1a Minas 
Gerais

Editora da 
UFMG

2001

Geometria Analítica LEHMANN, C.H Editora Globo
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍF ICO
PROFESSOR: 
PERÍODO LETIVO: 2º CARGA HORÁRIA: 30 horas
OBJETIVOS

Geral : 
Instrumentalizar o aluno para o estudo na universidade, munindo-o do conhecimento técnico-científico com 
relação às normas de organização de documentos e trabalhos no espaço acadêmico..

Específicos :

Apresentar os principais gêneros científicos e as principais formas de organizar o trabalho escolar.
Distinguir o resenha, resumo, fichamento, esquema e trabalho acadêmico.
Esquematizar textos científicos com proficiência 
Elaborar um trabalho acadêmico utilizando-se das normas técnicas.
Elaborar um projeto de iniciação científica e redigir relatórios de visita técnica, de aulas de campo e de 
pesquisa.

EMENTA

A problemática do conhecimento. Técnicas de leitura e de estudo. Elaboração de resumos. Elaboração de 
roteiros. Elaboração de fichamentos e demais técnicas para estruturação e registro do conhecimento. 
Elaboração de um Trabalho Acadêmico. Elaboração de um projeto de iniciação científica.

PRÉ-REQUISITO 
Não há

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Ciência e conhecimento científico. Tipos de conhecimento. 8

O trabalho e o estudo na universidade 8
Rotinas acadêmicas 14
ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Aulas Expositivas Interativas.
Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas.
Resolução de exercícios em sala de aula.
Atendimento individualizado.

RECURSOS METODOLÓGICOS

Quadro branco, projetor de multimídia, retro-projetor, vídeos. Visitas in  loco. Prática investigativa na escola. 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS

Observação do desempenho individual, 
verificando se o aluno redigiu, identificou, 
sugeriu, sintetizou, corrigiu as atividades 
solicitadas, de acordo com os objetivos fixados.

INSTRUMENTOS

Provas, listas de exercícios e seminários.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Introdução à Lógica. 
 

MORTARI, C.A. 
São 
Paulo

UNESP 2001
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Metodologia Científica. LAKATOS, E.M.; 
MARCONI, M.A.

3. ed. Petrópolis Vozes 2002  

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc .)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Metodologia do trabalho científico. SEVERINO, Antônio 

Joaquim
São 
Paulo

Cortez 2000

 Iniciação à Pesquisa Bibliográfica. MACEDO, N. D. 2 ed São 
Paulo

UNIMARCO, 
LOYOLA

1996
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: TECNOLOGIAS INTEGRADAS À EDUCAÇ ÃO 
PROFESSOR (ES):
PERÍODO LETIVO: 2 0 CARGA HORÁRIA: 60 horas

OBJETIVOS

Geral: 
Apresentar ao aluno ferramentas computacionais para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem.

Específicos: 
Apontar exemplos de uso do computador e debater desde temas ligados à política para informática na 
educação até questões epistemológicas e pedagógicas relacionadas à utilização de computadores em 
educação matemática. 
Permitir o aluno inserir nas atividades essenciais como ler, escrever e compreender textos o uso do 
computador, promovendo assim uma alfabetização tecnológica. 

EMENTA

A informática como uma ferramenta cognitiva para a Educação Matemática.
Análise dos instrumentos tecnológicos como recursos capazes de auxiliar no processo de ensino e 
aprendizagem, e suas formas de aplicação na Educação Matemática.
Pesquisas atuais em Informática na Educação Matemática. Análise e utilização de softwares matemáticos no 
apoio ao ensino e à aprendizagem da Matemática. O uso da informática no ensino à distância de matemática.

PRÉ-REQUISITO 
Não há

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Introdução à Informática 8
Computador Tutor e Computador Tutelado 7
Softwares Educacionais 10
Uso de Aplicativos na Educação Matemática 7
Análise de Softwares Educacionais 8
Análise de Sites 5
Ferramentas Síncronas e Assíncronas 7
O Uso do Computador no Ensino a Distância (EAD) 8

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Aulas Expositivas Interativas.
Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas.
Resolução de exercícios em sala de aula.
Atendimento individualizado.

RECURSOS METODOLÓGICOS

Quadro branco, projetor de multimídia, computador, softwares educacionais.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS

Observação do desempenho individual, verificando se o 
aluno: adequou, identificou, sugeriu, reduziu, corrigiu as 
atividades solicitadas, de acordo com as habilidades 
previstas.

INSTRUMENTOS

Provas e trabalhos.
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Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Softwares educacionais com seus 
respectivos manuais
Pesquisa na internet

A Informática e os Problemas 
Escolares de Aprendizagem

Weiss, Alba Maria 
Lemme & Cruz, Mara 
Lúcia R. M. Da

3ª
Rio  de 
Janeiro

DP&A 2001

Informática e Educação Matemática Borba, Marcelo de 
Carvalho & Penteado, 
Miriam Godoy

2ª São Paulo Autêntica 2007

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Computadores e conhecimento: 
repensando a educação

VALENTE, J. A. Campinas Unicamp 1993
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR:  PRÁTICA DE ENSINO (ENSINO FUND AMENTAL)
PROFESSOR: 
PERÍODO LETIVO: 2º CARGA HORÁRIA: 45 horas 

OBJETIVOS

Gerais:  
 Realizar observações das ações desenvolvidas no espaço escolar, de caráter  administrativas,   físico-
estruturais e culturais como forma de familiarizar-se com os  papéis inerentes à escola e ao professor.

Específicos:  
 Refletir sobre o trabalho escolar desenvolvido na instituição, utilizando-se das análises sobre as observações 
realizadas no contexto escolar, como subsídio de uma ação pedagógica efetiva.

 Refletir sobre aspectos inter e extras escolares existentes nas instituições educacionais como aspectos de 
grande relevância no planejamento educacional.

EMENTA
Observação e análise do cotidiano escolar para:
Integração e envolvimento dos alunos com a realidade social e econômica do trabalho escolar;
Familiarização com os aspectos físico-estruturais e culturais da escola;
Compreensão da organização dos espaços escolares: secretaria, setor pedagógico, biblioteca, direção 
escolar, coordenação de ensino e outros;
Compreensão das  ações dos agentes educativos no âmbito da escola;
Investigação sobre as ações relacionadas ao planejamento e avaliação do processo  educativo;
Realização de entrevistas com os responsáveis sobre a organização do trabalho escolar 
Realização de estudos do projeto pedagógico da escola e outros documentos da escola;
Realização de relatório com encaminhamento de propostas de intervenção.

Observação, análise e crítica reflexiva do cotidian o do professor:
 Reflexão da postura do professor em relação ao processo de ensino-aprendizagem;
Análise das dificuldades decorrentes das relações estabelecidas no contexto da sala de aula: metodologia, 
recursos instrucionais, avaliação, liderança, 
Discussão das possibilidades e coerência do processo de ensino e aprendizagem; 
Investigação da relação do projeto pedagógico da escola e a prática educacional existente.

PRÉ-REQUISITO (SE HOUVER)
Não há.

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Discussão teórica sobre assuntos relativos ao trabalho escolar do cotidiano do professor e dos 
significados do espaço escolar

4

Análise sobre os agentes educativos no âmbito da escola 3
Observação e análise do cotidiano escolar e elaboração de instrumentos de pesquisa e de 
observação

3

Ciclo de estudos e debates sobre as dificuldades e necessidades diagnosticadas em campo. 3
Realização de entrevistas com os responsáveis do trabalho pedagógico. 3
Análise e crítica reflexiva  das dificuldades decorrentes das relações estabelecidas no contexto 
da sala de aula: planejamento, metodologia, recursos instrucionais, avaliação, liderança.

3

Observação e análise das possibilidades e coerência do processo de ensino e aprendizagem; 3
Investigação da relação do projeto pedagógico da escola e a prática educacional existente. 3
Elaboração de relatório conjunto com avaliação individual de cada aluno envolvido no referido 
grupo.

10

Sugestão de projetos de intervenção para encaminhamento dos problemas reais das escolas 
observadas

10
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ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

 Observações e pesquisas em instituições educativas públicas e/ou privadas,
 Leituras, discussões e trabalhos em grupo e individual.
 Seminários e painéis de debates desenvolvidos pelos alunos.
 Seminários apresentados por profissionais da área. Relatórios

RECURSOS METODOLÓGICOS

Fichas de observações e de entrevistas, documentos escolares diversos, gravador, laboratório de informática, 
projetor de multimídia, retroprojetor, transparências,  quadro para marcador (ou de giz), filmes, revistas 
científicas, artigos de jornais,  Internet,  CDs, textos e livros

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Critérios:

 A avaliação acontecerá de forma permanente ao 
longo do processo, por meio de confecção  dos 
instrumentos de pesquisa e da apresentação dos 
trabalhos  e relatórios em grupos.
 Serão observadas a objetividade, clareza e 
qualidade dos instrumentos, dos trabalhos e dos 
relatórios apresentados.
 Serão observadas o relacionamento interpessoal, 
o desempenho individual, a responsabilidade,  a 
freqüência, o cumprimentos dos prazos  em 
relação às tarefas
 Auto-avaliação

Instrumentos:
 Ficha de pesquisa e observação - elaboradas e 
apresentadas pelos alunos 
 Relatório das atividades observadas 
 Fichamentos e resenhas.
 Ficha de auto –avaliação 

Bibliografia Básica  (títulos; periódicos etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano
O sentido da escola

ALVES, Nilda; 
GARCIA, Regina Leite 
(orgs.).

1a Rio de Janeiro  DP.& A. 2001

Conversas com 
quem gosta de 
ensinar

ALVES, Rubens. 1a São Paulo Cortez Editora 1988

Pedagogia da 
Autonomia: Saberes 
necessários à 
prática educativa

FREIRE, Paulo. 1a São Paulo Paz e Terra 2002

Escola e 
Democracia

SAVIANI, D. 1a São Paulo Cortez 1989

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano
Uma História da 
contribuição dos 
estudos do cotidiano 
escolar ao campo 
do currículo. 
Currículos: debate 
contemporâneo

ALVES, Nilda: 
OLIVEIRA, Inês 
Barbosa.

2a Porto Alegre Cortez 2006
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
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UNIDADE CURRICULAR: CALCULO I
PROFESSOR:
PERÍODO LETIVO: 3º CARGA HORÁRIA: 90 horas

OBJETIVOS

Geral: Ensejar um  momento de reflexão teórico-prática para o estabelecimento das bases para a modelagem 
e análise de sistemas físicos. 

Específicos: Analisar o conceito de limite de uma função de uma variável real, compreender a definição e as 
propriedades das operações de diferenciação e integração, calcular derivadas e integrais de funções diversas, 
aplicar os conceitos de derivada e integral na solução de problemas .

EMENTA

Funções reais de uma variável. Limites e continuidade. Derivadas: Interpretação e cálculo, aplicações de 
derivada. Integrais: integrais indefinidas, integrais definidas, teorema fundamental do cálculo aplicações de 
integrais, integrais impróprias.

PRÉ-REQUISITO 
Fundamentos de Matemática Elementar II

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Funções de uma variável real
Conceito de função, domínio e imagem, zero de uma função, gráfico de uma função, funções 
elementares: polinomiais, trigonométricas, exponencial e logarítmica, funções definidas por 
partes, função composta, função inversa.

12

Limites
Conceito de limite, propriedades, limites laterais e limite bilateral, cálculo de limites, limites 
infinitos e limites ao infinito, continuidade de uma função.

12

Derivadas
Definição, propriedades,  técnicas de diferenciação, regras do produto, quociente e da cadeia, 
derivadas das funções trigonométricas, exponenciais e logarítmicas, diferenciais 

20

Aplicações das derivadas  
Taxas de variação, máximos e mínimos, esboço de gráficos, problemas de taxas relacionadas

10

Integrais
Antiderivadas e integrais indefinidas, propriedades da integral indefinida, cálculo de integrais, 
integrais definidas, o teorema fundamental do cálculo, integrais impróprias

15

Técnicas de Integração
Integração por substituição, integração por partes, integração por substituição 
trigonométrica,integração de funções trigonométricas, integração de funções racionais

15

Aplicações da integral definida
Cálculo de áreas e volumes, valor médio de uma função, comprimento de curvas, aplicações 
na física

6

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Aulas Expositivas Interativas.
Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas.
Resolução de exercícios em sala de aula.
Atendimento individualizado.

RECURSOS METODOLÓGICOS

Quadro branco, projetor de multimídia, retro-projetor, vídeos.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS
Observação do desempenho individual, 

INSTRUMENTOS
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verificando se o aluno: adequou, identificou, 
sugeriu, reduziu, corrigiu as atividades 
solicitadas, de acordo com as habilidades 
previstas.

Provas, trabalhos e listas de exercícios.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT

Cálculo – volume I
FRANK R. GIORDANO
GEORGE B. THOMAS
MAURICE D. WEIR

11a Rio  de 
Janeiro

Adisson 
Wesley Bra

2008

Cálculo – volume I JAMES STEWART 5a São 
Paulo

Pioneira 
Thomson 
Learning 

2006  

Cálculo – volume I HOWARD A. ANTON 8a Portugal Bookman 
Companhial

2007

Cálculo A DIVA M. FLEMMING
MIRIAM B. GONÇALVES

6a São 
Paulo

Prentice  Hall 
Brasil

2006   

Cálculo  com  geometria  analítica  – 
volume  1

LOUIS LEITHOLD 3ª Harbra 1994

Cálculo – volume 1 JON ROGAWSKY 1ª Bookman 
Companhia

2008

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Cálculo das funções de uma variável GERALDO ÁVILA 7a Rio de 

Janeiro
LTC 2003

Cálculo ELLIOT MENDELSON
FRANK AYRES JR.

1a São 
Paulo

Bookman 
Companhia

2006

Cálculo diferencial e integral PAULO BOULOS 1a São 
Paulo

Makron 2006
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR:  GEOMETRIA ANALÍTICA
PROFESSOR (ES): 
PERÍODO LETIVO: 3º CARGA HORÁRIA: 60 h

OBJETIVOS

GERAL:
Apresentar as bases matemáticas necessárias à modelagem geométrica de sistemas físicos.
ESPECÍFICOS:
Desenvolver sua capacidade de dedução.
Desenvolver sua capacidade de raciocínio lógico e organizado.
Desenvolver sua capacidade de formulação e interpretação de situações matemáticas.
Desenvolver seu espírito crítico e criativo.
Perceber e compreender o inter-relacionamento das diversas áreas da Matemática apresentadas ao longo
do curso. Comparar e aplicar os conhecimentos adquiridos.

EMENTA

Vetores no Plano e no Espaço; Retas e Planos; Seções Cônicas; Superfícies e Curvas no Espaço.

PRÉ-REQUISITO 
Introdução à Geometria Analítica.

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

1. Vetores no Plano e no Espaço; 3.1. Soma de Vetores e Multiplicação por Escalar.
1.2. Produto de Vetores – Norma e Produto Escalar; Projeção Ortogonal; Produto Vetorial;
Produto Misto;

12

2. Retas e Planos; 2.1. Equações de Retas e Planos; 4.2. Ângulos e Distâncias; 4.3.
Posições Relativas de Retas e Planos;

18

3. Seções Cônicas; 3.1. Cônicas Não Degeneradas – Elipse; Hipérbole; Parábola;
Caracterização das Cônicas; 3.2. Coordenadas Polares e Equações Paramétricas –
Cônicas em Coordenadas Polares; Circunferência em Coordenadas Polares; Equações
Paramétricas;

16

4. Superfícies e Curvas no Espaço; 4.1. Quádricas – Elipsóide; Hiperbolóide; Parabolóide;
Cone Elíptico; Cilindro Quádrico; 4.2. Superfícies Cilíndricas, Cônicas e de Revolução; 4.3.
Coordenadas Cilíndricas Esféricas e Equações Paramétricas;

14

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM
Aulas Expositivas Interativas.
Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas.
Resolução de exercícios em sala de aula.
Atendimento individualizado.

RECURSOS METODOLÓGICOS

Quadro branco, projetor de multimídia, retro-projetor, vídeos.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS
Observação do desempenho individual, 
verificando se o aluno: adequou, identificou, 
sugeriu, reduziu, corrigiu as atividades 
solicitadas, de acordo com as habilidades 
previstas.

INSTRUMENTOS

Provas, trabalhos e listas de exercícios.
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Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Vetores e Geometria Analítica WINTERLE P. São 

Paulo
Pearson 
Education do 
Brasil

2000

Geometria Analítica
STEINBRUCH, 
ALFREDO; 
WINTERLE, PAULO

2a São 
Paulo

McGraw-Hill 1987

Geometria Analítica BOULOS, PAULO 2a São 
Paulo

Geometria Analítica – uma introdução 
sobre Cálculo Vetorial e Matrizes

MURDOCH, DAVID C. 2a LTC 1978

Elementos de Geometria Analítica LIMA,  ROBERTO  DE 
BARROS

4a Companhia 
Editora 
Nacional

1973

Geometria Analítica – um tratamento 
Vetorial

BOULOS, PAULO;
CAMARGO, IVAN

3a São 
Paulo

Prentice Hall 2007

Geometria Analítica no Espaço GONÇALVES,  ZÓZIMO 
M.

Rio  de 
Janeiro

Editora LTC 1978

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Coordenadas no Espaço LIMA, ELON LAGES Rio de 

Janeiro
Editora SBM 2002

Um curso de Geometria Analítica e 
Álgebra Linear

SANTOS, NATHAN 
MOREIRA

1a Minas 
Gerais

Editora da 
UFMG

2001

Geometria Analítica LEHMANN, C.H Editora Globo
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
PROFESSOR:
PERÍODO LETIVO: 3º CARGA HORÁRIA: 60 horas 
OBJETIVOS

Geral : 
Apresentar um panorama das principais teorias do desenvolvimento e Concepções de aprendizagem e sua 
aplicação na prática educativa.
 
Específicos :
Listar as teorias do desenvolvimento buscando visualizá-las em situações casuísticas. 
Determinar as principais abordagens para o ensino dos conteúdos da matemática.
Indicar as principais concepções da teoria cognitiva par ao ensino de ciências exatas.
Reconhecer a aderência das teorias psicológicas no processo de ensino de conteúdos.
EMENTA

Teorias do Desenvolvimento. Stanlley Hall; Freud, Anna Freud. Piaget. Aprendizagem: diferentes concepções; 
Teorias behavioristas de aprendizagem: associacionistas, Skinner e neo-behaviorista de Gagné; teorias 
cognitivas de aprendizagem: processamento de informações, genéticas e dialéticas; Teoria Psicanalítica e a 
Aprendizagem em Ciências Exatas.

PRÉ-REQUISITO 
Não há

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

1- Teorias do desenvolvimento: 1- Teorias do desenvolvimento: diferentes concepções o 
desenvolvimento humano e seus aspectos: físico-motor, cognitivo, afetivo e social. 

25

2-Aprendizagem e suas concepções 7
2- Aspectos teóricos e conceituais da psicologia da aprendizagem. 7
3- Implicações das teorias behavioristas para o Ensino de Ciências 5
4- Implicações das teorias cognitivas para o Ensino de Ciências Exatas 7
5- As teorias cognitivas de aprendizagem: processamento de informações, genéticas e 
dialéticas; contribuições da Teoria Psicanalítica para a Aprendizagem em Ciências Exatas.

9

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Aulas Expositivas Interativas.
Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas.
Resolução de exercícios em sala de aula.
Atendimento individualizado.

RECURSOS METODOLÓGICOS

Quadro branco, projetor de multimídia, retro-projetor, vídeos.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS

Observação do desempenho individual, 
verificando se o aluno redigiu, identificou, 
sugeriu, sintetizou, corrigiu as atividades 
solicitadas, de acordo com os objetivos fixados.

INSTRUMENTOS

Provas, listas de exercícios e seminários.
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Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
A Formação Social da Mente: 
Desenvolvimento dos Processos 
Psicológicos Superiores..

VYGOTSKY, L. S 1a São 
Paulo

Martins 
Fontes

1984

Aprendizes e Mestres – a nova 
cultura da Aprendizagem.

POZO, J. I. 1a Porto 
Alegre

Artmed 2002  

Ensinando a aprender. Elementos de 
Psicodidática Geral. 

NOT, L. São 
Paulo

Summus 1993

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc .)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Desenvolvimento e Aprendizagem em 
Piaget e Vigotski.

PALANGANA, I. C. São 
Paulo

Plexus 1998

Teorias de aprendizagem. MOREIRA, M. A. São 
Paulo

EPU 1999

Aprender... sim, mas como? MEIREU, P. Porto 
Alegre

Artmed 1998

Desenvolvimento Psicológico e 
educação. 

COLL, C.; PALACIOS, J.; 
MARCHESI, A.

Porto 
Alegre

Artmed 1996 
v.1 e 2
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: HISTÓRIA DA MATEMÁTICA
PROFESSOR (ES): 
PERÍODO LETIVO: 3 0 CARGA HORÁRIA: 30 horas

OBJETIVOS

Geral:
Compreender a importância da história da matemática na construção do conhecimento.

Específicos: 
Revelar o conhecimento de matemática através de uma visão histórica, capacitando-o a entender a origem da 
matemática desde a antiguidade até o desenvolvimento do conceito de função.
 
Mostrar ao aluno que o desenvolvimento dos conceitos matemáticos revelou-se a partir da necessidade do 
homem de resolver um determinado problema prático.

EMENTA
Processo de construção do conhecimento: religioso e racional: mito e ciência. A matemática na Antiguidade: 
matemática egípcia, babilônia e grega. A matemática do Oriente na Idade Média: as contribuições dos hindus, 
árabes e chineses. A matemática na Europa da Idade Média. O desenvolvimento da álgebra e da geometria 
analítica. A fundamentação do cálculo diferencial e Integral. O desenvolvimento do conceito de função.

PRÉ-REQUISITO 
Não há

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

A ciência e a matemática na Antiguidade: matemática egípcia 5
A matemática na Antiguidade: matemática babilônia 5
A matemática na Antiguidade: matemática grega 5
A matemática do Oriente na Idade Média: as contribuições dos hindus, árabes e chineses 5
A matemática na Europa da Idade Média. 2
O desenvolvimento da álgebra e da geometria analítica 2
A fundamentação do cálculo diferencial e Integral 3
O desenvolvimento do conceito de função 3

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM
Aulas Expositivas Interativas.
Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas.
Resolução de exercícios em sala de aula.
Atendimento individualizado.

RECURSOS METODOLÓGICOS
Quadro branco , projetor de multimídia, computador, retro-projetor.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS

Observação do desempenho individual, 
verificando se o aluno: adequou, identificou, 
sugeriu, reduziu, corrigiu as atividades 
solicitadas, de acordo com as habilidades 
previstas.

INSTRUMENTOS

Provas e trabalhos.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
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Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT

História da matemática BOYER, C. B. 2ª São Paulo
Edgard 
Blücher

1996

Introdução à história da matemática EVES, H São Paulo Unicamp 2004

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
O romance das equações algébricas GARBI, G. G. São Paulo Makron 

Books
1997

Revista Brasileira de História da 
Matemática. v. 1-7, n.1-13

Rio Claro SBHMat 2001-
2007

História da Matemática na Educação 
Matemática: espelho ou pintura?

MOTTA, C. D São Paulo Comunicar 2006
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCA ÇÃO BRASILEIRA
PROFESSOR:
PERÍODO LETIVO: 3º CARGA HORÁRIA: 60 horas

OBJETIVO

Gerais:  
 Analisar o processo educativo nas suas diversas relações com fatores históricos, sociais, econômicos e 
políticos;
Específicos:  
- Identificar e caracterizar o funcionamento e a estrutura do ensino sob a ótica legal e como se efetiva no 
cotidiano escolar;
Analisar e criticar a atual política educacional estabelecida pelo MEC
EMENTA
 As políticas públicas educacionais para a Educação Básica implementadas pelo governo brasileiro numa 
perspectiva histórico-crítica;
 Princípios orientadores, finalidades e objetivos da educação brasileira;
 Elementos integrantes do sistema de ensino; fundamentos legais: educação na Constituição e legislação de 
ensino vigente. Parâmetros curriculares e a reforma educacional a partir dos anos 90: dimensões sociais, 
materiais e políticas.
PRÉ-REQUISITO 
Não há

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

As políticas públicas educacionais implementadas pelo governo brasileiro 12
Princípios orientadores, finalidades e objetivos da educação brasileira 12
Elementos integrantes do sistema de ensino; fundamentos legais: educação na Constituição e 
legislação de ensino vigente.

12

Parâmetros curriculares e a reforma educacional dos anos 90: dimensões sociais, materiais e 
políticas.

12

As reformas educacionais do Governo Lula 12

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM
Aulas expositivas, dialogadas, seminários, debates.
RECURSOS METODOLÓGICOS
Quadro, datashow, computador e textos

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Critérios:

 Apresentação em sala e trabalho escrito, 
conteúdo dos trabalhos, postura (comportamento), 
participação nos trabalhos em grupos, 
assiduidade, pontualidade, prazos, participação 
em aula.

Instrumentos:
 Seminários
 Trabalhos escritos

Bibliografia Básica  (títulos; periódicos etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano
Da nova LDB ao 
Novo Plano 
Nacional de 
Educação: por uma 
outra política 
educacional

SAVIANI, Dermeval 1ª Brasília MEC 2000

Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação 
Nacional – Lei 
9.394/96

BRASIL. Ministério da 
Educação e Cultura

20ª Brasília MEC 1996
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Parâmetros 
Curriculares 
Nacionais – PCN, 
Ensino Fundamental

BRASIL. Secretaria de 
Educação Média e 
Tecnológica

1ª Brasília MEC 2000

Parâmetros 
Curriculares 
Nacionais – PCN, 
Ensino Médio

BRASIL. Secretaria de 
Educação Média e 
Tecnológica

1ª Brasília MEC 2002

Ensino Fundamental 
de nove anos – 
orientações gerais

BRASIL. Secretaria de 
Educação Básica

Brasília MEC/SEB 2004

Ensino Médio 
Inovador

BRASIL. Secretaria de 
Educação Básica

Brasília MEC/SEB 2009

PDE – Plano de 
Desenvolvimento da 
Educação: análise 
critica da política do 
MEC

SAVIANI, Dermeval Campinas Autores Associados 2009

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc. )
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano
Educação – um 
tesouro a descobrir

DELORS, Jacques et 
alli

3ª São Paulo Ática 1998

Funcionamento do 
ensino fundamental

PILETTI, Nelson 1ª São Paulo Ática 1999

Estrutura e 
funcionamento do 
ensino médio

PILETTI, Nelson 1ª São Paulo Ática 1999

Proposta de 
experiência 
curricular inovadora 
do Ensino Médio. 
Parecer CNE/CP 
11/2009.

BRASIL. Conselho 
Nacional de Educação

Brasília MEC/CNE 2009
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: PRÁTICA DE ENSINO (ENSINO MÉDIO )
PROFESSOR:
PERÍODO LETIVO: 4º CARGA HORÁRIA: 30 horas
OBJETIVOS

Geral : 
Compreender, com base na complexa conformação do espaço escolar, o processo de desenvolvimento do 
conhecimento matemático por parte dos educandos; os principais desafios desse processo, suas 
potencialidades e condicionantes de forma em geral no contexto escolar.
 
Específicos :
Reconhecer as especificidades da realidade da educação brasileira; 
compreender especificidades dos processos socio-cognitivos de adolescentes, jovens e adultos no ensino da 
matemática; 
analisar os impactos das políticas públicas, nas esferas municipal estadual e federal, destinados a educação no 
cotidiano escolar;
EMENTA
Estudo dos impactos das diretrizes curriculares para o ensino da matemática no ensino médio; estudo de 
estratégias e contribuições teóricas para o ensino da matemática; os condicionantes sociais e cognitivos no 
processode aprendizagem.

PRÉ-REQUISITO 
Não há

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Análise de material didático destinados ao ensino da matemática 5

  Análise das diretrizes curriculares
05

A contribuição da Etnomatemática 05
A  importância  da  matemática  em  nosso  cotidiano  e  os  saberes  prévios  dos 
educandos

05

O ensino da matemática contextualizado 05
A resolução de problemas no ensino da matemática 2
A avaliação como instrumento diagnóstico no ensino da matemática 3

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM
Visita as escolas, entrevistas aos profissionais da escola, estudo de contribuições teóricas que discutam o 
ensino da matemática no contexto escolar, seminários temáticos.

RECURSOS METODOLÓGICOS
Fichas de observações e de entrevistas, documentos escolares diversos, gravador, laboratório de informática, 
projetor de multimídia, retroprojetor,  quadro para marcador (ou de giz), filmes, revistas científicas, artigos de 
jornais,  Internet,  CDs, textos e livros

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS
Participação, amadurecimento e autonomia 
intelectual, capacidade de expressar idéias e 
relacioná-las com referenciais teóricos.

INSTRUMENTOS

Provas, apresentação de trabalhos em grupo, seminários, 
relatórios de observação/análise.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Matemática Crítica: Reflexões e ARAÚJO, Jussara de 1ª ed Belo Horizonte Argvmentvm 2007
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Diálogos. Loiola – MG 

Investigações matemáticas na 
sala de aula. Belo Horizonte, 

PONTE, João Pedro; 
BROCARDO, Joana; 
OLIVEIRA Hélia.

1ª ed Belo Horizonte 
– MG 

Autêntica 2003  

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc .)
LT

Parâmetros Curriculares Nacionais: 
5ª a 8ª série do Ensino 
Fundamental 

BRASIL. Ministério da 
Educação. Secretaria da 
Educação Fundamental

Brasília - DF 1998

Parâmetros Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio

BRASIL. Ministério da 
Educação.

Brasília - DF 1999
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: CÁLCULO II
PROFESSOR:
PERÍODO LETIVO: 4º CARGA HORÁRIA: 90 horas

OBJETIVOS

Geral: Estudo das técnicas de modelagem de sinais físicos e de tratamento de grandezas vetoriais.
 
Específicos: Possibilitar ao estudante o conhecimento necessário para: lidar com séries numéricas e de 
funções; trabalhar com funções de várias variáveis; coordenadas polares, cilíndricas e esféricas; calcular 
integrais duplas e triplas; calcular integrais de linha e de superfície; relacionar integrais de linha e de superfície 
com integrais duplas ou triplas, utilizando teoremas integrais.
EMENTA

Sequências e séries. Funções a valores vetoriais. Funções de várias variáveis. Derivadas. Integrais Múltiplas.
PRÉ-REQUISITO 
Cálculo I

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Revisão dos métodos de integração:
Integração por partes. Integrais trigonométricas. Substituições trigonométricas. Integração por 
Frações Parciais.

12

Sistema de coordenadas:
Coordenadas Polares. Coordenadas Cilíndricas. Coordenadas Esféricas.

10

Séries infinitas:
Sequências. Séries infinitas. Testes de convergência. Séries de Taylor. Séries de Maclaurin. 
Séries de potências. Diferenciação e integração de séries de potências.

12

Funções vetoriais :
Definição. Cálculo de funções vetoriais. Mudança de parâmetro. Vetores tangente, normal e 
binormal unitários.

12

Funções de várias variáveis:
Limites e continuidade. Derivadas parciais. Diferenciabilidade. Diferencial total. Regra da 
cadeia. Planos tangentes. Derivadas direcionais. Gradiente. Máximos e mínimos. 
Multiplicadores de Lagrange. 

18

Integrais múltiplas:
Integral dupla. Integral dupla em regiões não-retangulares. Integral dupla em coordenadas 
polares. Mudança de variáveis. Jacobiano.

14

Cálculo vetorial:
Integral de linha. Integral de superfície. Teorema de Green. Teorema de Gauss. Teorema de 
Stokes.

12

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Aulas Expositivas Interativas.
Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas.
Resolução de exercícios em sala de aula. Atendimento individualizado.

RECURSOS METODOLÓGICOS

Quadro branco, projetor de multimídia, retro-projetor, vídeos.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS
Observação do desempenho individual, 
verificando se o aluno: identificou, sugeriu, 
reduziu, corrigiu as atividades solicitadas, de 
acordo com as habilidades previstas.

INSTRUMENTOS
Provas, listas de exercícios e seminários.
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Bibliografia Básica  (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Cálculo – Volume 2 Thomas, George B; Weir, 

Maurice D. e Giordano, 
Frank R.

10a São Paulo PearsonPre
ntice Hall

2003

Cálculo – volume 2 JAMES STEWART 5a São Paulo Thomson 
Learning 

2006  

Cálculo – Volume 2 Jon Rogawski
1a Porto 

Alegre
Bookman 2008

Cálculo, um novo horizonte – Vol. 2 Anton, Howard 7ª
Porto 
Alegre

Bookman 2007

O calculo com Geometria Analítica – 
Volume 2

Louis Leithold - São Paulo Harbra 2000

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Advanced Engineering Mathematics Kreyszig, Erwin 9ª John Wiley 2009

Cálculo Diferencial e Integral – Vol. 2 Boulos, Paulo 2ª São Paulo Makron 
Books

2002
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: MODELAGEM MATEMÁTICA I
PROFESSOR:  
PERÍODO LETIVO: 4º CARGA HORÁRIA: 60 horas
OBJETIVOS

Geral: Compreender a matemática como representação da natureza baseada na abstração, relacionando os 
fenômenos naturais com os princípios e leis matemáticas  que os regem.

Específico: Analisar e interpretar equações matemáticas relacionando-as com o cotidiano do discente, através 
de um enfoque interdisciplinar.

EMENTA

Teoria:  unidades, padrões, grandezas, escalas e tamanhos; gráficos, decaimento 
exponencial, crescimento exponencial ;aplicações de limites e derivadas; aplicações dos 
modelos geométricos para cálculo de áreas e volumes.

PRÉ-REQUISITO 
Não há.

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Unidades, padrões, grandezas, escalas e tamanhos
Introdução; medidas: unidades fundamentais; padrões; algarismos significativos, precisão e 
certeza; escala e tamanho dos objetos.

12

Gráficos, decaimento exponencial, crescimento expon encial e escala na biologia:
Gráficos, construção de escalas, escala linear, escala logarítmica, decaimento e crescimento 
exponencial; escalas na biologia:crescimento de uma célula, resistência em organismos de 
tamanhos diferentes, forma e tamanho.

12

Aplicações de limites e derivadas
Introdução; construções de gráficos e apresentações de equações para modelar situações do 
cotidiano. Pontos críticos, apresentação da ideia de limite da soma numa série geométrica 
convergente.

18

Aplicações dos modelos geométricos para cálculo de áreas e volumes.
Introdução; apresentação das figuras planas e/ou espaciais para planificação e construção dos 
conceitos e modelos matemáticos para o cálculo das áreas e volumes das respectivas figuras 
geométricas.

18

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Aulas Expositivas Interativas; Práticas em laboratório; Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas; 
Resolução de exercícios em sala de aula; Atendimento individualizado.

RECURSOS METODOLÓGICOS

Quadro branco, computador, material de laboratório, multimídia,  vídeos.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS
Observação do desempenho individual, verificando 
se o aluno: identificou, sugeriu, reduziu, corrigiu as 
atividades solicitadas, de acordo com as habilidades 
previstas.

INSTRUMENTOS
Provas, listas de exercícios, trabalhos práticos, teóricos, 
relatórios.
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Bibliografia Básica  (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano

Cálculo – volume I
FRANK R. GIORDANO
GEORGE B. THOMAS
MAURICE D. WEIR

11a Rio  de 
Janeiro

Adisson 
Wesley Bra

2008

Modelagem Matemática no Ensino 
Biembengut, Maria 
Sallet.Hein, Nelson

4ª São Paulo Contexto 2007

Cálculo – volume I HOWARD A. ANTON 8a Portugal
Bookman 
Companhial

2007

Ensino-aprendizagem com modelagem 
matemática : uma nova estratégia 

BASSANEZI, Rodney Carlos3ª São Paulo Contexto 2006

 Práticas de modelagem 
matemática na educação 
matemática: relatos de 
experiências e propostas 
pedagógicas ática: relatos de 

ALMEIDA,Lourdes 
M.  W.; ARAÚJO,   
Jussara L.; 
BISOGNIN Eleni 
(Orgs.)

1ª Londrina EDUEL 2011

Bibliografia Complementar  (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano

Modelagem matemática na 
educação matemática 
brasileira: pesquisas e 
práticas educacionais

BARBOSA, Jonei 
C.; CALDEIRA, 
Ademir D.; 
ARAÚJO, Jussara 
L. (Orgs.).

1ª Rio de 
Janeiro

SBEM 2008

CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
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UNIDADE CURRICULAR: Bases  Sócio-Filosóficas da edu cação I (Filosofia da Educação) 
PROFESSOR:
PERÍODO LETIVO: 4º CARGA HORÁRIA: 30 horas
OBJETIVOS

Geral : 
Propor uma reflexão acerca da preocupação da Educação com a formação integral do homem, analisando 
criticamente seus pressupostos político-filosóficos, buscando,  atingir a consciência de sujeito da práxis 
pedagógica.
 
Específicos :

Assumir uma postura reflexiva, crítica e interrogativa diante dos problemas que afligem o processo 
educativo;
Pôr em discussão as principais tendências filosóficas da educação na contemporaneidade;
Assumir  uma prática profissional  consciente,  crítica,  participativa e de qualidade, desenvolvendo a 
postura ética na atuação profissional

EMENTA

 Filosofia e Filosofia da Educação. Finalidades da Educação. Conceito de pedagogia. Racionalismo; empirismo; 
fenomenologia. Pressupostos políticos da educação. Tendências atuais das educação. A filosofia de Paulo 
Freire.

PRÉ-REQUISITO 
Não há

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Fundamentos da Filosofia da educação
Filosofia e Filosofia da Educação
Fins da Educação
O caráter sócio-histórico da Educação
Ideologia e Educação
Pedagogia - Ciência da Educação
Pressupostos epistemológicos da práxis pedagógica
O Racionalismo (Inatismo); O Empirismo; Criticismo; A Fenomenologia

10

Pressupostos Políticos da Educação
Tendência liberal
Liberal Tradicional
Liberal Progressivista
Tecnicista
Tendência socialista
Progressista Libertária
Progressista Libertadora
Progressista Crítico-social dos Conteúdos
As teorias educacionais de Herbart, Dewey e Paulo Freire

Debates contemporâneos
A Filosofia do encontro – Uma educação para as relações (Martin  Bubber) 
O (dez) prazer de ensinar e aprender – Rubem Alves
 Pedagogia libertadora e transformadora – Paulo Freire.

20

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Aulas Expositivas Interativas.
Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas.
Resolução de exercícios em sala de aula.
Atendimento individualizado.

RECURSOS METODOLÓGICOS
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Quadro branco, projetor de multimídia, retro-projetor, vídeos.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS

Observação do desempenho individual, 
verificando se o aluno redigiu, identificou, 
sugeriu, sintetizou, corrigiu as atividades 
solicitadas, de acordo com os objetivos fixados.

INSTRUMENTOS

Provas, listas de exercícios e seminários.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
 Filosofia da educação. ARANHA, Maria Lúcia de 

Arruda.
2 São 

Paulo
Moderna 1996

Concepção dialética da educação GADOTTI,Moacir. São 
Paulo

Cortez 2000  

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc .)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
O que é ideologia. CHAUÍ, Marilena. 38 São 

Paulo
Brasiliense 1998

Educação: um tesouro a descobrir: 
Relatório para a UNESCO da 
Comissão Internacional sobre 
Educação para o Século XXI. 

DELORS, Jacques. São 
Paulos

Cortez 2005
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Curso: Licenciatura em Matemática

Unidade Curricular: DIDÁTICA GERAL

Período Letivo:  4 Carga Horária:  90

OBJETIVOS
Gerais:  
Compreender os vários aspectos da gestão educacional.
Específicos:  
Analisar as políticas de gestão educacional, compreendendo sua relevância política.
Demonstrar conhecimento da didática para o processo de ensino aprendizagem.
Reconhecer a indicação dos instrumentos de planejamento e sua adequação ao ensino.
Elaborar planos de ensino, de aula e escolher instrumentos para medidas educacionais. 

EMENTA
 Pressupostos  e  características  da  Didática.  O  contexto  da  prática  pedagógica.  Gestão  educacional; 
planejamento  educacional;  políticas  públicas  e  sistemas  educativos;  gestão  e  autonomia  da  escola; 
descentralização e participação.  O processo e o planejamento de ensino e aprendizagem: plano de curso, 
plano  de  disciplina,  plano  de  aula  e  projeto  de  avaliação.  Organização  de  um  projeto  educativo  social 
interdisciplinar.

PRÉ-REQUISITO 
Não há.

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

 Pressupostos e Características da didática. A relação pedagógica como decorrência do estar 
no  mundo.  A   prática  pedagógica  sistemática  socialmente  promovida.  A  relação  discurso-
fundamento-ação.  Gestão  educacional;  planejamento  educacional;  políticas  públicas  e 
sistemas educativos; gestão democrática da escola e autonomia da escola; descentralização e 
participação

40

 O processo e o planejamento de ensino e aprendizagem: plano de curso, plano de disciplina, 
plano de aula e projeto de avaliação

30

 Organização  de  uma  ação  educativa  metamorfoseada  em  projeto  educativo  social 
interdisciplinar

20

90
ESTRATÉGIA DE AP RENDIZAGEM

Exposição  dialogada.  Leitura  e  discussão  de textos  pertinentes  a  diferentes  abordagens  no  ensino  e 
aprendizagem. Considerações acerca de obras didáticas. Treinamento das habilidades  de ensino em aulas 
teóricas e práticas.

RECURSOS METODOLÓGICOS
Textos. Quadro de Giz. Datashow. Retroprojetor. Computador. Experimentos práticos.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
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CRI TÉRIOS :

 Critérios gerais de correção de atividades 
propostas a participação, a  pesquisa, utilização da 
linguagem e adequação da metodologia ao 
conteúdo.

INSTRUMENTOS :

 Exercícios (30 pontos)
 Seminários (40 pontos)
 Demonstrações metodológicas simuladas (30 pontos)

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano

Gestão democrática 
da escola pública

PARO, Vitor Henrique 1ª São Paulo Ática 1997

Avaliação no 
cotidiano escolar.

ESTEBAN, Maria 
Teresa et al.

1ª Porto Alegre Artmed 2001

A avaliação do 
ensino. 

Compreender e 
Transformar o 

Ensino.  

GIMENO SACRISTÁN, 
J.

1ª São Paulo Ática 2000

Avaliação do 
processo ensino-

aprendizagem.Curs
o de Didática Geral. 

HAYDT, Regina C. C. 2ª São Paulo Cortez 2003

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc. )

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano
O nós da rede: o 
problema das 
escolas primárias 
em zonas rurais

AZEVEDO, José Maria 3ª Lisboa ASA 1996

 Elaboração  de 
projetos  de  Ação  e 
Planificação

 BARBIER, Jean Marie 1ª Porto Porto 1993

Revisando a teoria 
da avaliação da 
aprendizagem. 
Avaliação do 

rendimento escolar. 
Campinas:

SOUZA, Sandra Z. L. 1ª São Paulo Papirus 1991

CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: CÁLCULO III
PROFESSOR:
PERÍODO LETIVO: 5º CARGA HORÁRIA: 60 horas

OBJETIVOS

Geral:  Compreender a utilização do cálculo na modelagem de problemas físicos por meio de equações 
diferenciais.

Específicos:  Resolver problemas práticos modelados por equações diferenciais de primeira ordem; Resolver 
problemas práticos modelados por equações diferenciais Lineares de segunda ordem e ordens superiores; 
Resolver equações diferenciais utilizando Transformada de Laplace; Resolver problemas modelados por 
sistemas de equações diferenciais lineares.

EMENTA

Equações diferenciais ordinárias de primeira ordem; Equações diferenciais ordinárias lineares de segunda 
ordem e ordens superiores; Transformada de Laplace; Sistemas de equações diferenciais ordinárias lineares. 
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Séries de Fourier.

PRÉ-REQUISITO
Cálculos II

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Equações diferenciais ordinárias de primeira ordem:
Definições e terminologia; Equações diferenciais como modelos matemáticos; Equações de 
variáveis separáveis; Equações lineares; Equações exatas; Soluções por substituição; 
Modelos matemáticos envolvendo equações diferenciais ordinárias de primeira ordem.

12

Equações diferenciais ordinárias lineares de segund a ordem e ordens superiores:
Problemas de valor inicial e de valor de contorno; Equações homogêneas; Equações não 
homogêneas; Equações lineares homogêneas com coeficientes constantes; Método dos 
coeficientes a determinar; Método da variação de parâmetros. Solução de equações de 
ordem superior por séries. Problemas práticos envolvendo equações diferenciais ordinárias 
lineares de segunda ordem ou ordens superiores.

14

Transformada de Laplace:
Definição da transformada de Laplace; Propriedades das transformadas de Laplace 
Transformada inversa; Teorema da convolução; Utilização na solução de problemas de valor 
inicial.

12

Sistemas de equações diferenciais lineares:
Teoria preliminar; Sistemas lineares homogêneos com coeficientes constantes; Matriz 
diagonalizável em R; Matriz diagonalizável em Z; Exercícios.

12

Séries de Fourier:
Definição da serie de Fourier; Cálculo dos coeficientes: funções pares, funções impares e 
ortogonalidade das funções seno e cosseno; Exemplos de aplicação. 

10

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM
Aulas Expositivas Interativas; Práticas em laboratório; Estudo em grupo com apoio de referências 
bibliográficas; Resolução de exercícios em sala de aula; Atendimento individualizado.

RECURSOS METODOLÓGICOS

Quadro branco, projetor de multimídia, retro-projetor, vídeos.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS

Observação do desempenho individual, 
verificando se o aluno: identificou, sugeriu, 
reduziu, corrigiu as atividades solicitadas, de 
acordo com as habilidades previstas.

INSTRUMENTOS

Provas, listas de exercícios, trabalhos práticos, teóricos, 
relatórios.

Bibliografia Básica 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Equações diferenciais - uma introdução 
a métodos modernos e suas aplicações

James R. Brannan; 
William E. Boyce

1a
Rio de 
Janeiro

LTC 2008

Equações  Diferenciais  Elementares  e 
problemas de valores de contorno

William E. Boyce e 
Richard C. Diprima

8a Rio  de 
Janeiro

LTC 2006

Equações Diferenciais Com Aplicações 
em Modelagem.

Dennis G. Zill 1a São 
Paulo

Thomson 
Learning

2003
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Bibliografia Complementar

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT

Séries e equações diferenciais Marivaldo P. Matos 1a
São 
Paulo

Pearson 
Prentice Hall

2004

Introdução a equações diferenciais Florin Diacu 1a Rio de 
Janeiro

LTC 2004

CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: ÁLGEBRA LINEAR
PROFESSOR (ES): 
PERÍODO LETIVO: 5º CARGA HORÁRIA: 60 horas

OBJETIVOS

Geral:  Proporcionar ao estudante uma visão integrada dos conceitos de Álgebra Linear e suas aplicações, 
tornando o estudante capaz de reconhecer e resolver problemas na área, associados a futuras disciplinas e/ou 
outros projetos a que se engajarem.

Específicos: Demonstrar a  importância da álgebra linear nos recentes avanços tecnológicos no trabalho com 
vetores “n-dimensionais” num espaço além do visual (tridimensional) com ênfase na
sua representação matricial.
Indicar a utilização de técnicas computacionais em problemas trabalhosos que norteiam disciplinas como 
Programação linear, Pesquisa Operacional, Engenharia Elétrica, Computação Gráfica, Teoria dos Fractais, 
Criptografia etc.

EMENTA

Espaços vetoriais reais: definições e exemplos, combinações lineares, subespaços, dependência e 
independência linear, bases. Transformações lineares: definições e exemplos, núcleo e imagem, matriz de uma 
transformação linear. Matrizes e sistemas lineares: operações elementares, escalonamento, posto, método de 
Gauss-Jordan. Produto interno: produto interno canônico de RN, adjunta, bases ortonormais. Processo de 
Gram-Schmidt. Autovalores e autovetores. Teorema Espectral. Formas quadráticas: formas bilineares, 
representação matricial, formas quadráticas. Quádricas, classificação.

PRÉ-REQUISITO 
Não há.

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Sistemas de Equações Lineares
 Formas escalonadas, sistemas equivalentes, operações elementares, sistemas em forma 
triangular, algoritmo de escalonamento,interpretação geométrica de vetores do R2 e do R3, 
combinações lineares de vetores, sistemas homogêneos e não-homogêneos, independência 
linear, introdução a transformações lineares, a matriz de uma transformação linear

10

Matrizes
Operações com matrizes, inversa de uma matriz, caracterização das matrizes inversíveis, 
fatoração LU.

8

Espaços Vetoriais
Espaços vetoriais e subespaços. Subespaço gerado por um conjunto. Espaço coluna, espaço 
linha, espaço nulo e transformadas lineares, conjuntos linearmente independentes, bases, 
sistemas de coordenadas, dimensão, posto.

12

Autovalores e Autovetores
Determinantes, equação característica, diagonalização, aplicação.

15

Ortogonalidade
Produto interno, comprimento e ortogonalidade, conjuntos ortogonais, projeções ortogonais, 
processo de Gram-Schmidt, fatoração QR, mínimos quadrados, ajuste de curvas, 

15
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diagonalização de matrizes simétricas, formas quadráticas e aplicação.

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM
Aulas Expositivas Interativas.
Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas.
Resolução de exercícios em sala de aula.
Atendimento individualizado.

RECURSOS METODOLÓGICOS

Quadro branco , projetor de multimídia, retro-projetor, vídeos.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS
Observação do desempenho individual, 
verificando se o aluno: identificou, sugeriu, 
reduziu, corrigiu as atividades solicitadas, de 
acordo com as habilidades previstas.

INSTRUMENTOS

Provas, trabalhos e listas de exercícios.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT

Algebra Linear

Boldrini, Jose Luiz;
Costa, S.I.R;
Ribeiro, V.L.;
Wetzler, H.G.

3a Rio  de 
Janeiro

Editora 
Harbra

1980

Algebra Linear com Aplicações ANTON, H; CHRIS, R. 8a Porto 
Alegre

Editora 
Bookman

2004  

Álgebra Linear Steinbruch, Alfredo São 
Paulo

Editora 
Makron 
Books

1987

Álgebra Linear e Aplicações CALLIOLI, C.A; 
H.H. DOMINGUES;
 R.C.F. COSTA

4a São 
Paulo

Editora Atual 1983   

Álgebra Linear Lipschutz, Seymour; 3a São 
Paulo

Editora 
Bookman

1991

Álgebra Linear e suas aplicações Lay, David 2a Rio  de 
Janeiro

Editora LTC 1999

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Álgebra Linear Lima, Elon 7a Rio de 

Janeiro
Editora Impa 2004

Álgebra Linear Hamilton Prado Bueno 1a Rio de 
Janeiro

Editora SBM 2006

Álgebra Linear POOLE, D. Pioneira 
Thomson 
Learning

2004
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: MODELAGEM MATEMÁTICA II
PROFESSOR: 
PERÍODO LETIVO: 5º CARGA HORÁRIA: 60 horas

OBJETIVOS

Geral:  Compreender a matemática como representação da natureza baseada na abstração, relacionando os 
fenômenos naturais com os princípios e leis matemáticas  que os regem.

Específico: Analisar e interpretar equações matemáticas relacionando-as com o cotidiano do discente, 
através de um enfoque interdisciplinar.

EMENTA
Modelos e modelagem matemática. Modelos matemáticos  para o ensino de Matemática
Cubagem de madeira. Modelos matemáticos para cálcul o de movimentos. A modelagem matemática 
em pesquisa científica. Projeto de modelagem matemá tica aplicado as séries da Educação Básica.

PRÉ-REQUISITO 
Modelagem Matemática I

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Modelos e modelagem matemática.
Modelagem como estratégia de ensino e aprendizagem de matemática, modelo matemático, 
modelagem matemática

10

Modelos matemáticos para o ensino de Matemática
Introdução; análise de embalagens, formando caixinhas, verificando a quantidade de material 
utilizado,  o modelo para mínima área e máximo volume.

12

Cubagem de madeira.
 Introdução; modelos matemáticos para cubar madeira

8

Modelos matemáticos para cálculo de movimentos.
Introdução; movimento no plano:deslocamento e velocidade média, velocidade instantânea, 
aceleração, primeira aplicação: velocidade de caminhada, segunda aplicação:velocidade de 
corrida dos seres humanos.

16

A modelagem matemática em pesquisa científica. 
Introdução; Os modelos matemáticos aplicados e relacionados com as pesquisas científicas 
no campo da Educação Matemática.

6

Projeto de modelagem matemática aplicado as séries da Educação 
Básica.
Elaboração de um projeto de modelagem matemática aplicado às séries do Ensino 
Fundamental e/ou Médio.

8

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Aulas Expositivas Interativas; Práticas em laboratório; Estudo em grupo com apoio de referências 
bibliográficas; Resolução de exercícios em sala de aula; Atendimento individualizado.

RECURSOS METODOLÓGICOS

Quadro branco, projetor de multimídia, retro-projetor, vídeos.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
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CRITÉRIOS

Observação do desempenho individual, 
verificando se o aluno: adequou, identificou, 
sugeriu, reduziu, corrigiu as atividades 
solicitadas, de acordo com as habilidades 
previstas.

INSTRUMENTOS

Provas, trabalhos, listas de exercícios e seminários.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT

Modelagem Matemática no Ensino 
Biembengut, Maria 
Sallet.Hein, Nelson 4ª 

São 
Paulo Contexto 2007

Ensino-aprendizagem com 
modelagem matemática : uma nova 
estratégia 

BASSANEZI, Rodney 
Carlos 3ª

São 
Paulo

Contexto 2006

 Práticas de modelagem 
matemática na educação 
matemática: relatos de 
experiências e propostas 
pedagógicas ática: relatos 
de 

ALMEIDA,Lourd
es M.  W.; 
ARAÚJO,   
Jussara L.; 
BISOGNIN Eleni 
(Orgs.)

1ª Londrina EDUEL 2011

Fundamentos da Física – Volume 2
HALLIDAY, DAVID; 
RESNICK, ROBERT; 
WALKER, JEARL

8a Rio  de 
Janeiro

LTC 2009

Cálculo – volume I HOWARD A. ANTON 8a Portugal
Bookman 
Companhial

2007

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc .)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT

Modelagem matemática 
na educação matemática 
brasileira: pesquisas e 
práticas educacionais

BARBOSA, 
Jonei C.; 
CALDEIRA, 
Ademir D.; 
ARAÚJO, 
Jussara L. 
(Orgs.).

1ª
Rio de 
Janeiro

SBEM 2008
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Curso:  Licenciatura em Matemática

Unidade Curricular:  Instrumentação para o Ensino 

Período Letivo:  5o Carga Horária:  60 horas

OBJETIVOS
Gerais:  Contribuir  para  uma  reflexão  teórico-prática  acerca  dos  instrumentos  favorecedores  da  prática 
pedagógica em Matemática e na Educação Matemática.

Específicos:  
Projetar um laboratório a ser utilizado para o ensino de matemática no ensino fundamental  médio.
Planejar,  elaborar e executar atividades de laboratório  relacionadas ao conteúdo de matemática no ensino 
médio.

EMENTA
Montagem  de  laboratório  de  ensino  de  matemática  e  seus  equipamentos.  Segurança  pessoal,  coletiva  e 
ambiental em laboratórios. Planejamento, elaboração e execução de atividades de laboratórios relacionadas ao 
conteúdo de matemática. A literatura científica especializada e sua utilização no ensino de matemática.

PRÉ-REQUISITO (SE HOUVER)
Não há

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Planejamento e projeto de um laboratório de ensino de matemática na Educação Básica 10
Planejamento de atividades de laboratório para o ensino de matemática no nível médio 10
Prática de ensino de matemática em laboratório 32
Apresentação dos projetos 8
TOTAL DE AULAS 60

ESTRATÉGIA DE AP RENDIZAGEM

Prática assistida de elaboração de projetos.
Redação e apresentação de projetos.
RECURSOS METODOLÓGICOS
Sala de aula com capacidade para 40 (trinta e dois) estudantes, equipada com computador, projetor multimídia, 
tela, quadro branco e pincéis.
Catálogos de materiais de diversos fornecedores.
Laboratório de informática com acesso à internet para realização de pesquisa bibliográfia em bases de dados e 
periódicos assinados através do portal periódicos da capes.
Laboratório de matemática para as práticas.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

CR IT ÉR IO S

Acompanhamento  indiviudal  ou  em  grupo  para 
verificação se o aluno atingiu os objetivso fixados

INST R U ME NT O S

Projeto. 
Prática De Ensino Em Laboratório. 
Apresentação Pública do Projeto

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano

Psicologia e Ensino PENTEADO, W. São Paulo Papelivros 1980
Ensino e 

Aprendizagem: 
Enfoques Teóricos

MOREIRA, M.A. São Paulo Moraes 1985

Estratégias de 
Ensino – 

Aprendizagem

DIAZ – BORDENAVE, 
J. D; PEREIRA, A. M.

16 Petrópolis Vozes 1995
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Prática de Ensino: 
os estágios na for-

mação do
professor

CARVALHO, A.M.P. & 
GIL PÉREZ, D.

São Paulo Pioneira 1987

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc. )
Formacao de 

Professores de 
Ciências 

:Tendências e 
Inovações

GIL-PERÉZ, D. & de 
CARVALHO, A.M.P.

São Paulo Cortez 1993

Curso:  Licenciatura em Matemática

Unidade Curricular: Estágio Supervisionado I

Período Letivo:  5o Carga Horária:  80 horas

OBJETIVOS
Geral:  
Proporcionar  aos alunos a oportunidade de desenvolver  reflexões teóricas  de modo a capacitá-los  para a 
aplicação de habilidades desenvolvidas durante o curso;
Específicos:  
Integrar o processo de ensino, pesquisa e aprendizagem;
Aprimorar hábitos e atitudes profissionais;
Inserir o aluno no contexto do mercado de trabalho para conhecimento da realidade;
Possibilitar o confronto entre o conhecimento teórico e a prática adotada;
Proporcionar  ao  aluno  a  oportunidade  de  solucionar  problemas  técnicos  reais,  sob  a  orientação  de  um 
supervisor;
Proporcionar  segurança  ao  aluno  no  início  de  suas  atividades  profissionais,  dando-lhe  oportunidade  de 
executar tarefas relacionadas às suas áreas de interesse e de domínio adquirido;
Estimular o desenvolvimento do espírito científico, através do aperfeiçoamento profissional;
Agregar valores junto ao processo de avaliação institucional, a partir do resultado do desempenho do aluno no 
mercado de trabalho.

EMENTA
Observação,  investigação,  reflexão  e  problematização  da  prática  relacionada  à  gestão  de  sala  de  aula. 
Preparação  para  elaboração do planejamento  a ser  apresentado  como norteador  das  ações  do processo 
ensino  e aprendizagem a serem executadas  nas próximas etapas.  Elaboração de relatório  envolvendo as 
reflexões sobre as atividades observadas.

PRÉ-REQUISITO (SE HOUVER)
Fundamentos da Matemática Elementar I e II; Geometria II; Política e Organização da Educação Brasileira, Prática de 
Ensino (Ensino Fundamental), Prática de Ensino (Ensino Médio) e Resolução de Problemas.

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Reuniões de orientação para leitura teórica e elaboração de reflexões 12
Visitas à escola para diagnóstico e entrevistas 18
Leitura e fundamentação do projeto 26
Elaboração final da proposta de docência 20
Apresentação da proposta de intervenção 04
TOTAL DE AULAS 80

ESTR ATÉGIA DE APR END IZAGEM

A linha  metodológica  a  ser  adotada  é  a  crítico-interacionista,  procurando  dar  ênfase à  subjetividade,  por 
entender que uma postura crítica e reflexiva no aspecto é capaz de possibilitar a construção de “pontes” entre 
o sujeito e a sociedade. As atividades de estágio serão conduzidas a partir  de um roteiro de projeto  a ser 
elaborado pelo aluno e aprovado professor orientador do estágio.
RECURSOS
Formulários específicos

99



Power-point

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

CR I T É R I O S

Serão observadas as adequações às normas da 
ABNT,  a  fundamentação  teórica  da  proposta  e 
veracidade  das  informações  contidas  nos 
relatórios (formulários específicos de visita).  Obs. 
O Estágio Supervisionado I e II deve ser realizado 
na mesma instituição.

I N S T R U M E N T O S

Projeto de intervenção (20 pontos)
Formulários de visitas (50 pontos)
Relatórios (30 pontos)

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.)

Título/Periódico Ed. Local Editora Ano

Pedagogia da Autonomia: 
Saberes necessários à 

prática educativa
FREIRE, P. Paz e Terra 2002

Formando professores 
profissionais

PERRENOUD, P. Porto Alegre Artes Médicas Sul 2001

10 novas competências 
para ensinar: convite à 

viagem
PERRENOUD, P. Porto Alegre Artes Médicas Sul 2000

A prática educativa: como 
ensinar

ZABALA, A. Porto Alegre Artes Médicas Sul 1998

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc. )

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano

Vygotsky quem diria?! Em 
minha sala de aula

ANTUNES, C. Petrópolis Vozes 2002

Metodologia da ciência APPOLINÁRIO, F. São Paulo Thomson 2006

PCN de Matemática do 
ensino médio

BRASIL Brasília MEC 2001

Didática de ciências: o 
ensino-aprendizagem 

como investigação

CAMPOS, M.C.C. 
e NIGRO, R.G.

São Paulo FTD 1999

Professor: ação e 
formação a busca de uma 

nova profissionalidade

TEIXEIRA, 
M.A.R.M.

Águas de Lindóia
Anais IX Encontro 

Nacional de Didática e 
Prática de Ensino

1998

Os professores como 
intelectuais

GIROUX, H.A. Porto Alegre Artes Médicas Sul 1997

Curso de didática geral HAIDT, R.C.C. São Paulo Ática 2003

Aprender e ensinar OLIVEIRA, J.B.A. 
e CHADWICK,C.

São Paulo Global 2001

Saberes Docentes e 
Formação Profissional

TARDIF, M. Petrópolis Vozes 2002
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR:  ALGEBRA I
PROFESSOR (ES): 
PERÍODO LETIVO: 5º CARGA HORÁRIA: 60 horas

OBJETIVOS

Geral: Fomentar o interesse por novos conceitos matemáticos e o que se entende por formação abstrata

Específicos: R ealizar operações que envolvam aplicações e  reconhecer propriedades de uma operação 
sobre um conjunto dos números naturais com base nos postulados de Peano. 

EMENTA

Números inteiros. O corpo dos números racionais. Indução matemática. Sistemas de numeração. MDC, MMC. 
Equações diofantinas lineares. Congruências. Rudimentos da teoria dos anéis.

PRÉ-REQUISITO 
Fundamentos da Matemática Elementar II

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Introdução 
Introdução ao Curso 
O método axiomático 

5

Números Inteiros 
Os números inteiros como uma estrutura 
Axiomas de + e . 
Propriedades aritméticas básicas 
Método de generalização 
Usando generalização 
Axiomas de ≤ 
Propriedades de ordem básicas 
Método de redução ao absurdo 
Método de prova por casos 
O método de prova baseado no Axioma de Boa Ordem 
O método de Indução Matemática 
Equações afins e divisibilidade 
Método de existencialização 
Usando existenciais 
O algoritmo da divisão 
Equações diofantinas lineares 
A noção de MDC e o algoritmo de Euclides 
Propriedades básicas do MDC

15

Ideais em Z 
Ideais 
Caracterização dos ideais de Z 
Ideais e MDC 

5

O Teorema Fundamental da Aritmética 
Números primos 
Propriedade fundamental dos números primos 
O Teorema Fundamental da Aritmética

5

Números racionais 
Os números racionais como uma estrutura 
A noção de igualdade entre números racionais 
Frações reduzidas e a noção de homomorfismo 

5

Congruências 
Relações de equivalência 

10
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Relações de equivalência e partições 
Relações de congruência 
Números inteiros módulo m 
Relações de congruência e conjunto quociente 
Rudimentos da Teoria dos Anéis 
Anéis 
Corpos 
Homomorfismo

15

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Aulas Expositivas Interativas.
Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas.
Resolução de exercícios em sala de aula. Atendimento individualizado.

RECURSOS METODOLÓGICOS

Quadro branco , projetor de multimídia, retro-projetor, vídeos.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS
Observação do desempenho individual, 
verificando se o aluno:  identificou, sugeriu, 
reduziu, corrigiu as atividades solicitadas, de 
acordo com as habilidades previstas.

INSTRUMENTOS

Provas, trabalhos e listas de exercícios.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT

Curso de Álgebra, vol 1 A. Hefez,
Rio  de 
Janeiro

Editora do 
Impa

1993

Introdução à Álgebra S. P. Coelho;

C. P. Milies,

São 
Paulo

Edusp 1998

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT

A survey of Modern Algebra G. Birchoff e S. Maclane 3ª New 
York

Mac Millan 1965

Introdução à Álgebra A. Gonçalves Rio de 
Janeiro

Editora Impa 1979
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: BASES SÓCIO FILOSÓFICAS DA EDUC AÇÃO II (SOCIOLOGIA DA 
EDUCAÇÃO) 
PROFESSOR: 
PERÍODO LETIVO: 6º CARGA HORÁRIA: 30 horas
OBJETIVOS

Geral : 
Conceber a importância da Sociologia da Educação como disciplina que visa a explicar as contradições do ato 
educativo, com vistas a levar o aluno a construir uma visão crítica do papel do educador no mundo de hoje, 
assumindo-se como elemento co-responsável pela transformação da sociedade.
 
Específicos :

Reconhecer a área de abrangência da Sociologia da Educação e a escola como espaço sócio-cultural.
Analisar as Teorias não críticas e crítico-reprodutivistas, identificando seus posicionamentos em relação à 
questão da marginalidade escolar.
Articular o debate educacional com o contexto sócio-cultural, político e econômico, visando à caracterização de 
uma teoria crítica da educação.
Trafegar pelo tempo, reconhecendo as principais funções da escola, destacando o papel de Durkheim, Gramsci 
e Paulo Freire.
EMENTA

Delimitação e Campo de estudo da Sociologia da Educação. Finalidade da Sociologia da Educação. As teorias 
não críticas. Teorias Crítico-Reprodutivistas: Teoria do Sistema de Ensino como Violência Simbólica, Teoria da 
Escola como Aparelho Ideológico de Estado, Teoria da Escola Dualista. Teoria Crítica da Educação. Educação 
e Modernidade. O debate atual das correntes e tendências da Educação. Compreensão da escola a partir da 
teoria sociológica do funcionalismo. Função social da escola no Século XX e a sociedade neoliberal.  Análise 
sociológica dos problemas educacionais brasileiros. A educação como processo social. Educação e estrutura 
social. 

PRÉ-REQUISITO 
Não há

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Noções básicas sobre os Estudos da Sociologia da Educação.
Pedagogia Funcionalista, Tradicional, Nova e Tecnicista
Teoria do Sistema de Ensino como Violência Simbólica (Bourdieu e Passeron, Marleau Ponty)
Teoria da Escola como Aparelho Ideológico de Estado. (Durkheim e Althusser)
Teoria da Escola Dualista. (Baudelot e Establet).
Teoria da Educação Compensatória.

20

Debates contemporâneos: Educação e violência: juventudes e juventude
Pedagogia libertadora e transformadora – Paulo Freire. 10

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Aulas Expositivas Interativas.
Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas.
Resolução de exercícios em sala de aula.
Atendimento individualizado.

RECURSOS METODOLÓGICOS

Quadro branco, projetor de multimídia, retro-projetor, vídeos. Visitas in  loco. Prática etnográfica na escola. 
Metodologia da pesquisa etnográfica.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
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CRITÉRIOS

Observação do desempenho individual, 
verificando se o aluno redigiu, identificou, 
sugeriu, sintetizou, corrigiu as atividades 
solicitadas, de acordo com os objetivos fixados.

INSTRUMENTOS

Provas, listas de exercícios e seminários.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Escola e democracia.
Sociologia da educação.  SAVIANI,  Demerval.

Rio de 
Janeiro

DPA 2000

A educação em perspectiva 
sociológica.

RODRIGUES, Alberto 
Tosi.

São 
Paulo

EPU 1985  

Sociologia da Educação. KRUPA, Sonia. M.  
Portella

São 
Paulo

Cortez 1991

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc .)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Gramsci e a escola. 
 

MOCHOCOVICTH, 
Luna.

São 
Paulo

Atica 1992

Sociologia política da educação. TORRES, Carlos Alberto.2.ed. São 
Paulo

Cortez 1997
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: METODOLOGIA DE PESQUISA 
PROFESSOR:  
PERÍODO LETIVO: 5º CARGA HORÁRIA: 60 horas
OBJETIVOS
Geral : 
Ensejar um exercício de reflexão teórico-prática sobre o processo de pesquisa, com ênfase na seleção de 
métodos e técnicas com vistas a elaboração de um projeto de pesquisa.

Específicos : 

Situar a ciência da Matemática e da Educação no quadro geral das ciências.
Analisar artigos científicos, decompondo-os em suas unidades estruturais e conceituais mínimas, com 
vistas a preparar um aporte teórico.
Fixar objetivos e escolher métodos de pesquisa.
Desenvolver um plano de pesquisa
Apresentar em público um projeto de pesquisa para ser desenvolvido.

EMENTA

A pesquisa científica; o método de pesquisa nas ciências humanas; o método de pesquisa nas ciências 
naturais; a pesquisa em educação matemática; As divisões da ciência: Humanas, Sociais, Exatas, 
Biomédicas, Sociais Aplicadas. O objeto de estudo da ciência formal e material. Etapas da pesquisa. Tipos 
de pesquisa. Métodos de procedimentos. Técnicas de Pesquisa. Métodos de Abordagem. Elaboração do 
Projeto de Pesquisa.

PRÉ-REQUISITO
Não há.

CONTEÚDOS
CARGA 
HORÁRIA

Desenvolvimento histórico do conhecimento / saber.
Levantamento preliminar das áreas temáticas para investigação e divulgação.
A definição de problema / objeto de pesquisa.
Aspectos éticos na pesquisa.
Levantamento bibliográfico. Fontes. Normas da ABNT. 
Da finalidade e objetivo da pesquisa.
Tipos de pesquisa. O trabalho de campo. 
Caminho metodológico na pesquisa quantitativa e qualitativa.
Tratamento dos dados. Noções de estatística descritiva.

25

Redação do Projeto de Pesquisa. (dimensão prática d a disciplina) 25
Apresentação pública do projeto de pesquisa 10

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM
Aulas Expositivas Interativas.
Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas.
Análise de um artigo científico em suas partes estruturais mínimas. Redação do Projeto por meio de 
Atendimento personalizado.
RECURSOS METODOLÓGICOS

Quadro branco, projetor de multimídia, retro-projetor, vídeos.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

CRITÉRIOS
Prova escrita: análise de um artigo de investigação 

INSTRUMENTOS
Prova, Elaboração do Projeto e exercícios.
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cientifica, onde o aluno, mediante um roteiro, 
examinará o título, autores, revistas; explicitará o 
problema e os objetivos do estudo, as hipóteses; 
identificará o material e método, a população, o 
procedimento de coleta de dados; examinará os 
resultados e as conclusões assim como a 
adequação entre discussão e o material 
bibliográfico referenciado, se as conclusões do 
autor coincidem com as do aluno após a análise 
do texto. 
Ao final da parte teórica, cada aluno apresentará 
por escrito o problema escolhido, quando a 
apreciação comentada direcionará para o início da 
elaboração do seu projeto de pesquisa. Nesta 
mesma ocasião, serão solicitadas, de cada aluno, 
fichas de leitura de duas referências bibliográficas 
de textos básicos sobre o tema de interesse de 
pesquisa. O mesmo exercício será aplicado para 
definição dos objetivos e do caminho 
metodológico. Com este procedimento, espera-se 
identificar as principais dificuldades dos alunos e 
auxiliá-los de uma forma diferenciada para 
possibilitar o alcance dos objetivos da disciplina 
para ao final ensejar a apresentação do projeto.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano
Metodologia Cientifica: teoria 
e prática. 

CRUZ, C.; RIBEIRO, U.  Axel books 
do Brasil

Axel books 
do Brasil 

2003

O método nas ciências 
naturais e sociais: pesquisa 
quantitativa e qualitativa. 

ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith e 
GEWANDSZNADJDER, Fernando.

São Paulo Pioneira 1998

Pesquisa em educação: 
abordagens qualitativas.

LÜDKE, Menga e ANDRÉ, Marli. São Paulo EPU 1986

Dicionário de Metodologia 
Científica. 

APPOLINÁRIO, Fábio. São Paulo: Atlas 2004

Tratado de Metodologia 
Científica. 

OLIVEIRA, Silvio L 2. 

Ed.

São Paulo Pioneira 2003

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc .)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano
Pesquisa em Educação. BRANDÃO, Zaia. Rio de 

Janeiro:
Editora 
PUC-Rio

2002
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: CÁLCULO NUMÉRICO
PROFESSOR: 
PERÍODO LETIVO: 6º CARGA HORÁRIA: 45 horas
OBJETIVOS

GERAL: Estudar técnicas numéricas de solução de expressões matemáticas.
ESPECÍFICOS: Apresentar os conceitos matemáticos do cálculo numérico requeridos na área de 
engenharia, ressaltando as fundamentações teóricas, vantagens e dificuldades computacionais dos 
métodos numéricos.

EMENTAEMENTA

Conceitos básicos; Estudo sobre erros em aritmética de ponto flutuante, cálculo de raízes de funções 
algébricas e transcendentes por métodos numéricos, refinamento de soluções de sistemas, 
aproximação de funções, interpolação polinomial, integração numérica e equações diferenciais.
PRÉ-REQUISITOS

Cálculo II

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

CONCEITOS BÁSICOS; NOÇÕES BÁSICAS SOBRE ERROS EM 
ARREDONDAMENTO DE PONTO FLUTUANTE.

4

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES ALGÉBRICAS E TRANSCENDENTAIS: Isolamento de 
raízes; Equações algébricas; Valor numérico de um polinômio: Método de Briot-Ruffini e 
Método de Horner; Limites das raízes polinomiais; Número de raízes reais; Regra de 
sinais de descartes; Relações de Girard; Equações transcendentais; Grau de exatidão de 
uma raiz; Raízes complexas; Métodos iterativos para refinamento de raízes: Método da 
bisseção, Método das cordas ou da falsa posição, Método de Newton-Raphson e Método 
da iteração.

6

RESOLUÇÃO DE SISTEMAS DE EQUAÇÕES ALGÉBRICA: Sistemas lineares; 
Transformações elementares; Solução numérica de sistemas lineares: Métodos diretos 
(Método de Gauss, Método da pivotização completa e Método de Jordan), Refinamento 
de soluções e Métodos iterativos (Método de Jacobi e Método de Gauss-Seidel); 
Sistemas mal-condicionados; Sistemas não lineares: Método do ponto fixo, Método de 
iteração não linear de Seidel e Método de Newton-Raphson para sistemas.

4

INTERPOLAÇÃO: Interpolação linear; Interpolação quadrática; Existência e unicidade do 
polinômio interpolador; Interpolação de Lagrange; Erros de truncamento; Interpolação de 
Newton; Interpolação com diferenças finitas. 

6

AJUSTE DE CURVAS: Critérios para medida da qualidade dos ajustes; Método dos 
mínimos quadrados; Ajuste polinomial: Ajuste por uma reta, Ajuste polinomial quadrático 
e Ajuste polinomial geral; Ajuste não linear: Casos redutíveis ao linear; Coeficiente de 
determinação. 

5

MÉTODOS DE DERIVAÇÃO NUMÉRICA: Aproximação da derivada por diferenças; 
Aproximação por polinômios interpoladores; Derivadas de ordem superior; Extrapolação 
de Richardson.

5

MÉTODOS DE INTEGRAÇÃO NUMÉRICA: Regra dos trapézios: Erro de truncamento e 
Fórmula composta dos trapézios; Regras de Simpson: Primeira regra de Simpson, Regra 
de Simpson composta e Segunda regra de Simpson; Quadratura Gaussiana: 
Procedimento geral e Erro de truncamento.

8

RESOLUÇÃO NUMÉRICA DE EDOS: Resolução do problema do valor inicial: Método da 
série de Taylor, Método de Euler e Métodos de Runge-Kutta; Métodos de passos 
múltiplos: Método trapezoidal, Método de Adams-Basforth-Multon e Equações de ordem 
superior.

7

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

107



Aulas Expositivas Interativas; Estudo em grupo com apoio de bibliografias; Aplicação de lista de 
exercícios; Atendimento individualizado.

RECURSOS METODOLÓGICOS

Quadro branco, retroprojetor e projetor de multimídia.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

CRITÉRIOS: Observação do desempenho individual verificando se o aluno identificou, sugeriu e 
assimilou as atividades solicitadas de acordo com as técnicas de aprendizagem previstas.
INSTRUMENTOS: Provas, listas de exercícios e trabalhos envolvendo estudos de caso.
Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano

Cálculo Numérico
Franco, Neide Maria 
Bertoldi 1a São Paulo

Pearson 
Prentice 
Hall

2006

Introdução ao cálculo numérico Roque, Valdir 1a São Paulo Atlas 2000

Cálculo Numérico Sperandio, Décio; 
Mendes , João Teixeira;  
Monken e Silva, Luiz 
Henry

1a São Paulo Pearson 
Prentice 
Hall

2003

ANÁLISE NUMÉRICA - Tradução 
da 8ª edição norte-americana

Richard L. Burden e J. 
Douglas Faires

8ª São Paulo Cengage 
Learning.

2008

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc .)

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano

Cálculo numérico: aspectos teóricos 
e computacionais

Ruggiero, Marcia A. 
Gomes; Lopes, Vera 
Lucia da Rocha 

2a São Paulo
Makron 
Books

1996
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: TEORIA DOS NÚMEROS
PROFESSOR (ES):
PERÍODO LETIVO: 6º CARGA HORÁRIA: 60 horas

OBJETIVOS

Geral:  Introduzir  os elementos básicos da teoria dos números que servirão de base para o estudo das 
estruturas algébricas.

Específicos: D esenvolver nos alunos a capacidade de se expressar com clareza e precisão matemática 
tanto oralmente como por escrito por meio da técnica de demonstração de teoremas, em todas as instâncias 
da disciplina.

EMENTA

Bases de numeração. Números racionais e irracionais. Dízimas. Frações contínuas. Equações Diofantinas 
lineares. Equações Diofantinas quadráticas. Resíduos quadráticos. Combinatória.

PRÉ-REQUISITO 
Álgebra I.

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Bases de Numeração
Numeros racional e irracional. 
Dízimas. 
Frações contínuas. 

6

Resíduos Quadráticos
Resíduos quadráticos. 
Símbolo de Legendre. 
Lema de Gauss. 
Lei de reciprocidade quadrática. 
Símbolo de Jacobi. 

14

Equações Diofantinas
Alguns Exemplos conhecidos. 
Último Teorema de Fermat. 

20

Representação de Inteiros como soma de quadrados  
Problema de Waring. 
Soma de dois quadrados. 
Soma de quatro quadrados. 
Primo como soma de dois quadrados. 

14

Combinatória
Combinações e permutações. 
Outros métodos de contagem. 
Números binomiais. 
Probabilidade.

6

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Aulas Expositivas Interativas.
Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas.
Resolução de exercícios em sala de aula.
Atendimento individualizado.

RECURSOS METODOLÓGICOS

Quadro branco , projetor de multimídia, retro-projetor, vídeos.
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS
Observação do desempenho individual, 
verificando se o aluno: identificou, sugeriu, 
reduziu, corrigiu as atividades solicitadas, de 
acordo com as habilidades previstas.

INSTRUMENTOS

Provas, trabalhos e listas de exercícios.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT

Teoria Elementar dos Números LANDAU, Edmund 1a
Editora 
Ciência 
Moderna

2002

Introdução à Teoria dos Números OLIVEIRA, J. P. DE.
Rio  de 
Janeiro

Editora IMPA 2005

Elementos de Aritmética HEFEZ, A. Rio  de 
Janeiro

Editora SBM 2005

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc .)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT

Introduction to Number Theory David Burton, 
Editora CUP

An Introduction to the Theory of 
Numbers

I. Niven, H. Zuckerman e 
H. Montgomery

5a New 
York

John Wiley & 
Sons

1991

Elementary Number Theory Londres Springer-
Verlag

1998
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABIL IDADE
PROFESSOR (ES):
PERÍODO LETIVO: 6º CARGA HORÁRIA: 30 horas

OBJETIVOS

Geral: Apresentar os conceitos básicos de probabilidade.

Específicos: Fornecer subsídios teóricos para que os alunos possam realizar as análises exploratórias de 
dados, determinar a probabilidade da ocorr6encia de eventos, realizar inferências populacionais; Discutir a 
teoria elementar das probabilidades para facilitar o caminho para o estudo da teoria das amostragens.

EMENTA

Análises exploratórias de dados,  probabilidade da ocorrência de eventos, realização de inferências 
populacionais; Discutssão da teoria elementar das probabilidades para facilitar o caminho para o estudo da 
teoria das amostragens.

PRÉ-REQUISITO 
Não há.

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Análise Combinatória
Princípio fundamental da contagem e suas conseqüências, fatorial, arranjos, arranjos com 
repetição, permutações, permutações com elementos repetidos, permutação circular e 
combinações 

12

Binomio de Newton
Binomiais especiais; binomiais complementares; triângulo de Pascal Tartaglia; propriedades 
do triângulo de Pascal; desenvolvimento do binômio de Newton; termo geral do binômio de 
Newton

6

Introdução à probabilidade
Conjuntos; espaços amostrais finitos, eventos e propriedades ; probabilidade de um evento; 
eventos mutuamente exclusivos; eventos complementares; probabilidade da união de dois 
eventos; probabilidade binomial; probabilidade condicional; teorema de Bayes

12

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Aulas Expositivas Interativas.
Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas.
Resolução de exercícios em sala de aula.
Atendimento individualizado.

RECURSOS METODOLÓGICOS

Quadro branco, projetor de multimídia, retro-projetor.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS
Observação do desempenho individual, 
verificando se o aluno: identificou, sugeriu, 
reduziu, corrigiu as atividades solicitadas, de 
acordo com as habilidades previstas.

INSTRUMENTOS

Provas, trabalhos e listas de exercícios.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
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Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Análise Combinatória e Probabilidade, 
SBM.

MORGADO, Augusto C.

Introdução à Análise Combinatória SANTOS, J. Plínio. Unicamp.

Problems in Probability with Solutions. 
Dover Publications, Inc.

MOSTELLER, F. Fifty 
Challenging

Fundamentos  da  matemática 
elementar – volume 5

HAZZAN,Samuel. 7ª São 
Paulo

Atual 2004

Fundamentos da matemática 
elementar – volume 1

IEZZI, Gelson
MURAKANI, Carlos

8ª São 
Paulo

Atual 2004

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Probabilidade e estatística para 
engenharia e ciências

DEVORE, J. 1a São 
Paulo

Thomson 2006
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Curso: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

Unidade Curricular: Prática de Ensino

Período Letivo:  6o Carga Horária:   30 horas

OBJETIVOS
Gerais:
Discutir a atuação do professor na sala de aula e as práticas pedagógicas de ensino de matemática. Discutir as 
diretrizes curriculares nacionais de ensino de matemática. Discutir a política de livro de didático de matemática. 
Específicos:
Propiciar ao licenciando condições para o desenvolvimento de projetos sobre planejamento e desenvolvimento 
curricular, bem como sobre elaboração de materiais didáticos e instrucionais.
Analisar práticas pedagógicas de ensino de matemática, enfocando as principais situações de sala de aula 
para o ensino dos conteúdos de matemática.
Discutir o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino 
Médio (PNLEM) e o Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA). 
Discutir papel do laboratório de matemática como prática pedagógica.
EMENTA
As  diretrizes  curriculares  nacionais  de  ensino  de  matemática.  As  práticas  pedagógicas  de  ensino  de 
matemática, enfocando as principais situações de sala de aula para o ensino dos conteúdos de matemática. O 
programa  nacional  do  livro  didático  (PNLD),  o  programa  nacional  do  livro  didático  para  o  ensino  médio 
(PNLEM) e o programa nacional do livro didático para a alfabetização de jovens e adultos (PNLA). O uso de 
laboratório de matemática como prática pedagógica.
PRÉ-REQUISITO (SE HOUVER)
Oficina de Métodos e Técnicas de ensino

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

As diretrizes curriculares nacionais de ensino de matemática. 5
O programa nacional do livro didático (PNLD), o programa nacional do livro didático para o 
ensino médio (PNLEM) e o programa nacional do livro didático para a alfabetização de jovens e 
adultos (PNLA).

5

O uso de laboratório de matemática e da internet como prática pedagógica. 5
As práticas pedagógicas de ensino de matemática, enfocando as principais situações de sala 
de aula para o ensino dos conteúdos de matemática.

15

TOTAL DE AULAS 30

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM
Aulas  expositivas  com uso de projetor  multimidia;  Visita  à escola,  às salas  de  aula  de matemática e aos 
laboratórios;  Realização  de  entrevistas  com  professores  de  matemática;  Exibição  de  filmes  comerciais. 
Reprodução de experiências em sala de aula; Uso de seminários de estudos em grupo.
RECURSOS METODOLÓGICOS
Projetor multimídia; quadro; caixa de som; microcomputador.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

CRI TÉ RI OS

Média aritmética das Provas escritas com valor de 
60% da nota final.
Média aritmética dos Relatórios de visita técnica e 
Seminários com valor de 40% da nota final.

INSTRUMENTOS

Prova escrita;
Seminários em grupos.
Relatórios de visitas técnicas.

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano

Ciência, ética e cultura na 
educação

CHASSOT, A. 
e OLIVEIRA, R. 

J.
São Leopoldo UNISINOS 1998

Conhecimento escolar: LOPES, A.R.C. Rio de Janeiro, UERJ, 1999
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ciência e cotidiano

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc. )

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano
A formação social a mente VYGOTSKY L.S. 4 São Paulo Martins Fontes 1991
Pensamento e linguagem VYGOTSKY L.S. 1 São Paulo Martins Fontes 1993
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: ANTROPOLOGIA DA EDUCAÇÃO (DIVER SIDADE E EDUCAÇÃO)
PROFESSOR(ES): 
PERÍODO LETIVO: 6º CARGA HORÁRIA: 45 horas

OBJETIVOS

Geral:  
Apresentar os principais conceitos da ciência antropológica e nesse recorte destacar a questão da diversidade 
cultural no espaço escolar;

Específicos:  
Discutir com segurança o conceito de cultura e de relativismo;
Aprimorar hábitos e atitudes com relação ao outro;
Relações entre antropologia e educação: as instâncias socializadoras do sujeito – família,  escola, grupo de 
bairro, igreja, trabalho;
Inserir o aluno no contexto em que seja capaz de debater sobre as maneiras como o indivíduo se configura 
como espelho do social;
Possibilitar o confronto entre os conceitos de comunidade, nação, pátria e identidade;
Proporcionar ao aluno a oportunidade de solucionar problemas relativos à violência escolar,  indicando suas 
causas;
Apresentar a discussão sobre a identidade, diferença e a diversidade num mundo interconectado;
Apresentar a discussão sobre a diversidade no Brasil, destacando o movimento negro e as nações indígenas, 
cultura queer, women's studies.
Debater o conceito de raça e etnicidade, entender o racismo, a discriminação e o preconceito.
.
EMENTA
Conceito de Cultura. Conceito de relativismo cultural. A atitude antropológica e sua aplicação nos processos de 
educação formal. A sociedade como revelador de suas características peculiares e  espelho dos demais. O 
problema do etnocentrismo. Postura etnográfica perante o mundo.  Instâncias socializadoras do sujeito. 
Conceito de identidade, de comunidade, de nação. Problemas da violência escolar. Diversidade cultural: 
minorias, etnias e nacionalidades no espaço global. Diversidade e diferença. Identidade; diversidade; raça; 
minorias; etnicidade.

PRÉ-REQUISITO (SE HOUVER)
 Não há

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Conceito de cultura e fundamentos básicos da antropologia 10
Escola como espaço formal de construção do conhecimento – o espelho na formação do outro 8
O sujeito como espelho da sociedade e de suas ideologias – intolerância e hipocrisia; 5
Etnocentrismo, conceitos de comunidade e nação, identidade e identidade cultural 5
Diversidade no Brasil: cultura negra, queer, indígena, feminina, minorias 08
Conceito de raça, etnicidade, discriminação e preconceito, intolerância e religião. O 
fundamentalismo e a intolerância no mundo.

9

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

A linha metodológica a ser adotada é a crítico-interacionista, procurando dar ênfase à ação – reflexão - ação, 
por entender que uma postura crítica e reflexiva é capaz de possibilitar o aluno entrar em contato com 
problemas reais do social e analisar as possibilidades de atuação em sua área de trabalho.

RECURSOS
Formulários de acompanhamento
diário de campo

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
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CRITÉRIOS
Será observada a participação e o interesse do 
aluno pelas aulas e sua participação nas 
atividades de campo. 

INSTRUMENTOS
Relatórios – 30 pontos e roteiros de leitura e seminários 60 
pontos; participação nas aulas  10 pontos

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.)

Título/Periódico Ed. Local Editora Ano

Interpretação das culturas CLIFFORD, G.
Rio  de 
Janeiro

Zahar 1978

Desvio e divergência. Uma crítica da 
patologia social. VELHO, G.

Rio  de 
Janeiro

Zahar 1979

Cultura: um conceito antropológico LARAIA, R. São Paulo 2000
Aprender Antropologia LAPLANTINE, F. São paulo Brasiliense 1996
Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.)
Título/Periódico Autor Ed Local Editora Ano

Raça, etnicidade e migração.. In: Sociologia. 
GIDDENS, 
Anthony. 

Porto alegre artmed 2005

.Relações raciais na escola: reprodução de 
desigualdades em nome da igualdade.  
disponível em: 
http://unesdoc.unesco.org/images/001
4/001459/145993por.pdf

ABRAMOVAY, 
Miriam

O Preconceito LERNER, J São Paulo Imprensa Oficial
1996/199
7

Homossexualidade: um conceito preso ao 
tempo

COSTA, Rogerio 
S. M.

Natal UFRN (MIMEO) 2009
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
PROFESSOR(ES): 
PERÍODO LETIVO: 6º CARGA HORÁRIA: 80 horas

OBJETIVOS

Geral:  
Preparar o aluno para intervir pedagogicamente no espaço escolar:

Específicos:  
Integrar o processo de ensino, pesquisa e aprendizagem;
Aprimorar hábitos e atitudes profissionais;
Proporcionar aos alunos a oportunidade de aplicar habilidades desenvolvidas durante o curso;
Inserir o aluno no contexto do mercado de trabalho para conhecimento da realidade;
Possibilitar o confronto entre o conhecimento teórico e a prática adotada;
Proporcionar  ao  aluno  a  oportunidade  de  solucionar  problemas  técnicos  reais,  sob  a  orientação  de  um 
supervisor;
Proporcionar  segurança  ao  aluno  no  início  de  suas  atividades  profissionais,  dando-lhe  oportunidade  de 
executar tarefas relacionadas às suas áreas de interesse e de domínio adquirido;
Estimular o desenvolvimento do espírito científico, através do aperfeiçoamento profissional;
Agregar valores junto ao processo de avaliação institucional, a partir do resultado do desempenho do aluno no 
mercado de trabalho.
EMENTA

Fase de execução: prática de sala de aula. São propostas ações para a prática e aprofundamento do processo 
de construção do conhecimento. É a fase de construção do planejamento a partir de propostas de ações para a 
prática a qual será vivenciada na unidade escolar em questão, durante esses períodos. Discussão da prática 
vivenciada pelos alunos, e realização de proposição de ações de reencaminhamento da prática (ação – 
reflexão – ação).

PRÉ-REQUISITO (SE HOUVER)
 Estágio Supervisionado I

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Avaliação do estágio, reflexão e encaminhamentos 16
Observação de ambiente de sala de aula 12
Participação de aula junto a um regente titular 12
Regência de sala de aula 12
Planejamento de unidade 08
Planejamento de aulas 08
Elaboração de instrumento de avaliação das aulas 06
Organização de documentos referentes a etapa de estágio 06

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

A linha metodológica a ser adotada é a crítico-interacionista, procurando dar ênfase à ação – reflexão - ação, 
por entender que uma postura crítica e reflexiva é capaz de possibilitar o aluno entrar em contato com 
problemas reais e analisar as possibilidades de atuação em sua área de trabalho, fazendo uma leitura de 
diferentes demandas sociais, com base em dados resultantes da experiência direta.  Dessa forma entende-se 
que o estágio seguirá um planejamento, cuja execução será acompanhada e avaliada dentro de diretrizes 
definidas, de acordo com os pressupostos que norteiam o projeto pedagógico do curso de Licenciatura em 
Matemática as condições dispostas pela legislação sobre o assunto.

RECURSOS
Formulários de acompanhamento
Veículo para acompanhar estagiários nas escolas
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS
Será observada a metodologia das aulas, 
dinâmicas, consistência teórica da proposta de 
atuação veracidade das informações contidas nos 
relatórios (formulários específicos de visita), 
considerações do professor titular da turma. Obs. 
O Estágio Supervisionado I e II deve ser realizado 
na mesma instituição.

INSTRUMENTOS
Planejamentos – 30 pontos
Relatórios – 30 pontos
Material didático elaborado – 40 pontos

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.)

Título/Periódico Ed. Local Editora Ano

Pedagogia da Autonomia: Saberes 
necessários à prática educativa

FREIRE, P. Paz e Terra 2002

Formando professores profissionais
PERRENOUD, 
P.

Porto Alegre Artes Médicas Sul 2001

10 novas competências para ensinar: 
convite à viagem

PERRENOUD, 
P.

Porto Alegre Artes Médicas Sul 2000

A prática educativa: como ensinar ZABALA, A. Porto Alegre Artes Médicas Sul 1998
Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.)
Título/Periódico Autor Ed Local Editora Ano
Vygotsky quem diria?! Em minha sala de 
aula

ANTUNES, C. Petrópolis Vozes 2002

Metodologia da ciência
APPOLINÁRIO, 
F.

São Paulo Thomson 2006

PCN de matemática do ensino médio BRASIL Brasília MEC 2001

Didática de ciências: o ensino-
aprendizagem como investigação

CAMPOS, 
M.C.C. e NIGRO, 
R.G.

São Paulo FTD 1999

Professor: ação e formação a busca de uma 
nova profissionalidade

TEIXEIRA, 
M.A.R.M.

Águas de 
Lindóia

Anais IX Encontro 
Nacional de 
Didática e Prática 
de Ensino

1998
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: INTRODUÇÃO À ANÁLISE 
PROFESSOR:
PERÍODO LETIVO: 7º CARGA HORÁRIA: 60 horas

OBJETIVOS

Geral:  Desenvolver  habilidades  para  o  aluno  aprender  a  comunicar-se  matematicamente,  a  elaborar 
argumentação matemática. 
Específicos: 
Analisar criticamente e redigir textos matemáticos envolvendo definições, teoremas, demonstrações, 
propriedades, conceitos e técnicas matemáticas, concernentes aos conteúdos de Conjuntos Numéricos, 
Funções Reais, Limite, Derivada e Integral.
Desenvolver no futuro professor do ensino básico aquela habilidade tão necessária no trato com definições, 
teoremas, demonstrações, que são embasamento lógico de toda a matemática.  Atitudes mentais, o hábito de 
trabalho metódico, aprender e demonstrar. 

EMENTA

Completude dos números reais. Sequências e séries em R . Topologia da reta. Limites de funções. 
Continuidade. Teorema do valor intermediário. Funções deriváveis 

PRÉ-REQUISITO 
Cálculo III

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Números Reais

Números racionais 
Ínfimo e supremo 
Números reais 
Desigualdades 
Seqüencias 
Propriedade de limites 
Seqüencias monótonas 
Teorema de Bolzano - Weierstrass 
Critério de Cauchy 
Série Numéricas

12

Noções de Topologia na Reta

Ponto interior 
Conjunto aberto 
Ponto de acumulação 
Ponto aderente 
Conjunto fechado 
Conjunto compacto na reta 

18

Limites de Funções

Limites laterais 
Operações com limites 
Funções contínuas 
Operações com funções contínuas 
Funções contínuas em intervalos fechados 
Funções monótonas 
Funções inversas 
Funções injetivas 
Funções lineares 

15
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Continuidade uniforme 
Funções Deriváveis  

Derivada 
Operações com funções deriváveis 
Derivada da inversa 
Derivada da função composta 
O teorema do valor médio 
Fórmula de Taylor

15

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Aulas Expositivas Interativas.
Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas.
Resolução de exercícios em sala de aula.
Atendimento individualizado.

RECURSOS METODOLÓGICOS

Quadro branco, projetor de multimídia, retro-projetor, vídeos.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS
Observação do desempenho individual, 
verificando se o aluno: identificou, sugeriu, 
reduziu, corrigiu as atividades solicitadas, de 
acordo com as habilidades previstas.

INSTRUMENTOS

Provas, trabalhos e listas de exercícios.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT

Análise Matemática para Licenciatura ÁVILA, G. 2a São 
Paulo

Editora 
Edgard 
Blucher Ltda.

2005

Análise Real – Volume 1 LIMA, E. L. 8a Rio  de 
Janeiro

Editora Impa 2004

Curso de Análise – Volume 1 LIMA, E. L. 12a Rio  de 
Janeiro

Editora Impa 2007

Análise Real uma Introdução WHITE, A. J. Editora 
Edgard 
Blucher Ltda.

1993

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Introdution to Real Analysis BARTLE, R. G. ; 

SHERBERT D. R.
2a Jhon Wiley & 

Sons
1992

Análise I FIGUEIREDO, DJAIRO 
G.

Rio de 
Janeiro

LTC 1974
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR:  ALGEBRA II
PROFESSOR (ES): 
PERÍODO LETIVO: 7º CARGA HORÁRIA: 60 horas

OBJETIVOS

Geral: Fomentar o interesse por novos conceitos matemáticos; formação abstrata dos principais conceitos da 
álgebra abstrata

Específicos: 
Construir o conjunto dos números naturais inteiros com base nos números naturais; deverá ser capaz de 
resolver operações que envolvam propriedades dos números inteiros.

EMENTA

Revisão do estudo do anel dos números inteiros. O corpo dos números racionais. Indução matemática. 
Sistemas de numeração. MDC, MMC. Equações diofantinas lineares. Congruências. Rudimentos da teoria dos 
anéis. Estudo aprofundado dos Números complexos. Polinômios. Equações do segundo, terceiro e quarto 
graus. Funções simétricas.

PRÉ-REQUISITO 
Álgebra I

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Introdução 
Introdução ao Curso 
O método axiomático 

2

Números Inteiros 
Os números inteiros como uma estrutura 
Axiomas de + e . 
Propriedades aritméticas básicas 
Método de generalização 
Usando generalização 
Axiomas de ≤ 
Propriedades de ordem básicas 
Método de redução ao absurdo 
Método de prova por casos 
O método de prova baseado no Axioma de Boa Ordem 
O método de Indução Matemática 
Equações afins e divisibilidade 
Método de existencialização 
Usando existenciais 
O algoritmo da divisão 
Equações diofantinas lineares 
A noção de MDC e o algoritmo de Euclides 
Propriedades básicas do MDC

4

Ideais em Z 
Ideais 
Caracterização dos ideais de Z 
Ideais e MDC 

3

O Teorema Fundamental da Aritmética 
Números primos 
Propriedade fundamental dos números primos 
O Teorema Fundamental da Aritmética

3

Números racionais 
Os números racionais como uma estrutura 
A noção de igualdade entre números racionais 

4
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Frações reduzidas e a noção de homomorfismo 
Congruências 
Relações de equivalência 
Relações de equivalência e partições 
Relações de congruência 
Números inteiros módulo m 
Relações de congruência e conjunto quociente 

6

Rudimentos da Teoria dos Anéis 
Anéis 
Corpos 
Homomorfismo

4

Equações 
Equações de segundo grau 
Fórmula de Bhaskara 
Número de soluções
Equações de terceiro grau 
Insuficiência de números reais 
Unidade imaginária 
Números complexos 
Equações em C 
O problema de radiciação em C 
Representação geométrica 
Forma trigonométrica 
Radiciação na forma trigonométrica 
Solução das equações de terceiro grau
Equações de quarto grau 
Solução das equações de quarto grau

10

Os teoremas de Abel, Galois e o Teorema Fundamental  de Álgebra 
Fatoração de polinômios. 
Raízes e fatoração

10

Anéis, domínios de Integridade e Corpos 
Anel de polinômios 
Polinômios 
Funções polinomiais 
Algoritmo da divisão 
MDC 
Teorema de Bezout 
Unidades e associados 
Polinômios irredutíveis 
Teorema da fatoração única 
Critérios de irredutilidade 

Construções algébricas 
mZ a partir de Z 
Zm a partir de Z 
Q * a partir de Z 
D a partir de D 
A[ x] a partir de A 
O papel que a noção de homorfismo efetua nessas construções 

Homorfismo de Aneis 
Propriedades básicas 
Núcleo e imagem 
Teorema do homomorfismo

14

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Aulas Expositivas Interativas.
Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas.
Resolução de exercícios em sala de aula.
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Atendimento individualizado.

RECURSOS METODOLÓGICOS

Quadro branco , projetor de multimídia, retro-projetor, vídeos.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS
Observação do desempenho individual, 
verificando se o aluno: adequou, identificou, 
sugeriu, reduziu, corrigiu as atividades 
solicitadas, de acordo com as habilidades 
previstas.

INSTRUMENTOS

Provas, trabalhos e listas de exercícios.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT

Curso de Álgebra, vol 1 A. Hefez,
Rio  de 
Janeiro

Editora do 
Impa

1993

Introdução à Álgebra S. P. Coelho;

C. P. Milies,

São 
Paulo

Edusp 1998

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT

A survey of Modern Algebra G. Birchoff e S. Maclane 3ª New 
York

Mac Millan 1965

Introdução à Álgebra A. Gonçalves Rio de 
Janeiro

Editora Impa 1979
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: ESTATÍSTICA
PROFESSOR (ES): 
PERÍODO LETIVO: 7º CARGA HORÁRIA: 60 horas

OBJETIVOS

Geral: Estabelecer embasamento conceitual e operacional da Estatística de forma a evidenciar sua 
aplicabilidade na resolução de problemas práticos e tomada de decisão em diferentes campos do 
conhecimento. 

Específicos: Nessa área o objetivo é o tratamento das noções básicas de Probabilidades e Estatística de 
forma a possibilitar que o aluno utilize raciocínio não determinista e desenvolva projeto de tratamento de 
dados utilizando os métodos estatísticos. Desenvolver o raciocínio combinatório e perceber o quanto estes 
conteúdos estão presentes em aplicações.

EMENTA
Estatística descritiva, elementos de probabilidade e de inferência estatística; base conceitual, métodos e 
aplicações da estatística em ciência e tecnologia.

PRÉ-REQUISITO 
Análise Combinatória e Probabilidade

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Elementos da Teoria das Probabilidades
Definição de probabilidade e suas propriedades. Probabilidade condicional e independência.
Teorema da Probabilidade Total e Teorema de Bayes.
 

6

Variáveis Aleatórias

Noção de variável aleatória. Funções de probabilidade e de densidade de variáveis aleatórias 
discretas e contínuas, respectivamente. Função de distribuição. Parâmetros.
Variáveis aleatórias bidimensionais: discretas e contínuas. Funções de probabilidade e de 
densidade, conjuntas e marginais. Funções de distribuição conjuntas. Independência de 
variáveis aleatórias. Parâmetros.

14

Distribuições Aleatórias Discretas

Distribuição Binomial. Caracterização, parâmetros e propriedades.
Distribuição Poisson. Caracterização, parâmetros e propriedades.

12

Distribuições Teóricas Continuas  

Distribuição Normal. Distribuição Normal Padronizada. Propriedades.
Distribuição Exponencial. Propriedades.
Breve referência às distribuições t-Student e Qui-Quadrado

10

Elementos da Teoria da Amostragem

Noção de população e amostra. Noção de Estatística. Distribuição por Amostragem. 5

Elementos da Teoria da Estimação
Noção de Estimador. Propriedades dos estimadores.
Estimativas pontuais e estimativas por intervalos. Intervalos de confiança envolvendo 

5
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parâmetros de populações normais.
Regressão Linear Simples
Reta de regressão. Estimação dos parâmetros. Noção de resíduo.
Coeficiente de correlação linear empírico.

5

Regressão Linear Simples
Reta de regressão. Estimação dos parâmetros. Noção de resíduo.
Coeficiente de correlação linear empírico.

5

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Aulas Expositivas Interativas.
Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas.
Resolução de exercícios em sala de aula.
Atendimento individualizado.

RECURSOS METODOLÓGICOS

Quadro branco, projetor de multimídia, retro-projetor, vídeos.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS

Observação do desempenho individual, 
verificando se o aluno: abordou, identificou, 
sugeriu, reduziu, corrigiu as atividades 
solicitadas, de acordo com as habilidades 
previstas.

INSTRUMENTOS

Provas, trabalhos e listas de exercícios.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT

Probabilidade e Estatística SPIEGEL, M.
São 
Paulo

McGraw-Hill, 1978

Estatística GUIMARÃES, R.C.; 
SARSFIELD Cabral, J.A.

São 
Paulo

McGraw-Hill 1997

Introdução à Estatística MURTEIRA, B.; RIBEIRO, 
C. S.; ANDRADE e Silva, 
J.; PIMENTA, C.

São 
Paulo

McGraw-Hill 2001

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Probabilidade, Aplicações à Estatística MEYER, P.L. Rio de 

Janeiro
Ao Livro 
Técnico S.A.

1976

Estatística Básica. BLACKWELL, D. São 
Paulo

McGraw-Hill
do Brasil 
Ltda.

1974

Estatística Básica. BUSSAB, W.O.; 
MORETTIN, P.A.

São 
Paulo

Atual Editora 1987
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CURSO:LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROFESSOR:
PERÍODO LETIVO: 7º CARGA HORÁRIA: 45 horas

OBJETIVOS

Gerais:  
Estudar  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos  na  perspectiva  da  educação  para  diversidade;  a 
especificidades e demandas dos seus sujeitos no espaço escolar

Específicos:  
 Estimular o conhecimento do ser humano pela reflexão sobre cultura e identidade, tendo como base a 
Antropologia. 
 Identificar as bases legais da educação especial e sua história.
 Mobilizar os futuros professores para a reflexão acerca do papel da educação nos processos de 
inclusão dos educandos à instituição escolar formal;
 Refletir sobre o papel do educador como mediador e responsável por uma educação na diversidade; 
 Analisar e refletir sobre práticas pedagógicas voltadas para o atendimento de alunos com necessidades 
especiais.

EMENTA
Diretrizes  educacionais  para  a  educação  de  jovens  e  adultos;  desenvolvimento  e  aprendizagem;  a 
diversidade humana e as  necessidades educacionais  individuais,  na sala de aula; ação pedagógica, 
junto  aos  alunos;  Implicações  da  diversidade  para  a  prática  pedagógica;  integração  escolar;  a 
importância da avaliação: finalidade e objetivos.

PRÉ-REQUISITO (SE HOUVER)
Não há.

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

 Políticas Públicas para a EJA E PROEJA, bases legais 16
Diretrizes educacionais 4
A diversidade humana e as necessidades educacionais na sala de aula. 5
Ação pedagógica, junto aos alunos com necessidades educacionais especiais; 5
Implicações da diversidade para a prática pedagógica: definições e respostas 5
A importância da avaliação: finalidade e objetivos; concepções e paradigmas do trato à 
surdez;

5

Eficiência no atendimento para todos 5
ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Aulas teóricas e práticas de forma dialogada, usando dinâmica de grupo, tendo por base o 
interacionismo que prioriza o desenvolvimento do ser em todas as suas dimensões. Para buscar uma 
associação da teoria com a prática, por meio da visualização de experiências, faremos visitas 
pedagógicas a instituições de ensino que trabalham com a inclusão. No desenvolvimento das aulas 
ainda serão feitos:
Estudos dirigidos e trabalhos em grupo.
Oficinas
Estudo de caso.
Debates sobre a diversidade na educação.

RECURSOS METODOLÓGICOS
Transparências e retroprojetor. 
Televisão e vídeo cassete, VHS didático.
Textos pertinentes aos temas em debate.
Artigos variados sobre a educação inclusiva.
Palestras.
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
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CRITÉRIOS
 A avaliação terá caráter formativo, contínuo por 
meio  da  participação  nas  atividades, 
considerando-se  a  responsabilidade  no 
cumprimento  das  tarefas;  empenho  na 
organização  dos  trabalhos  acadêmicos; 
valorização  na  apresentação  dos  seminários; 
envolvimento nas oficinas. 
 Todas as avaliações serão pontuadas de 
forma cumulativa

INSTRUMENTOS

Seminários (30 pontos)
Relatórios (30 pontos)
Trabalhos acadêmicos (40 pontos)

Bibliografia Básica  (títulos; periódicos etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano
Diretrizes Nacionais para a educação 
especial na Educação Básica

BRASIL/MEC/SE
ESP

1ª Brasília MEC/SEF/SEESP 2001

Ensinando na diversidade: 
reconhecendo e respondendo às 
necessidades especiais

BRASIL/MEC/SE
ESP

1ª Brasília MEC/SEF/SEESP 2003

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano
Inclusão: construindo uma sociedade 
para todos.

SASSAKI. 
Romeu Kasumi.

1ª São Paulo Wva 1997

Educação e diversidade: bases 
didáticas e organizativas.

TORRES 
GONZÁLES, J. 
A.

1ª Porto AlegreArtmed 2002
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
PROFESSOR (ES):
PERÍODO LETIVO: 7º CARGA HORÁRIA: 30 horas

OBJETIVOS

Geral: Estimular a reflexão, o estudo e a pesquisa voltados para a educação em direitos humanos.

Específicos: 

Promover a formação em direitos humanos, atendendo aos princípios do Plano Nacional de Educação em 
Direitos Humanos;
Apreender os conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e a sua relação com os 
contextos internacional, nacional e local;
Promover a formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente nos níveis cognitivo, social, 
ético e político.

EMENTA

Construção histórica das referências teóricas acerca dos direitos humanos e da cidadania. Mecanismos 
internacionais de proteção dos direitos humanos. Direitos humanos e cidadania como pressupostos para a 
democracia. Políticas educacionais em face do ideal de direitos humanos. O papel dos profissionais da 
escola para a construção do trabalho coletivo capaz de responder às necessidades da escola atual. 
Diversidade cultural, diferenças sócio-culturais e os preconceitos na escola, pensando coletivamente a 
construção de um novo projeto de educação em direitos humanos e para uma escola democrática. 
Compromisso Ético da Escola. Práticas Educativas como Meio de Propagação dos Direitos Humanos. Papel 
dos Professores e da Escola na Consolidação de uma Cultura dos Direitos Humanos.

PRÉ-REQUISITO 
Não há

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

A Declaração Universal e sua influência no Brasil 6
Direitos humanos e democracia 4
Os direitos dos brasileiros e as desigualdades 12
O direito à educação e o Papel dos Professores e da Escola 8

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Aulas Expositivas Interativas.
Seminários
Debates
RECURSOS METODOLÓGICOS

Quadro branco, projetor de multimídia e textos.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS
Apresentação em sala e trabalho escrito, 
conteúdo dos trabalhos, postura 
(comportamento), participação nos trabalhos em 
grupos, assiduidade, pontualidade, prazos, 
participação em aula.

INSTRUMENTOS

Seminários e trabalhos escritos.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
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Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT

BRASIL Direitos Humanos 2008: a 
realidade do país aos 60 anos da 
declaração universal.

BRASIL. Secretaria 
Especial de Direitos 
Humanos da Presidência 
da República

Brasília SEDH 2008

Direitos humanos em debate FESTER, Antonio Carlos 
Ribeiro (Org.)

São 
Paulo

Brasiliense 1989

Plano Nacional de Educação em 
Direitos Humanos

BRASIL. Comitê 
Nacional de Educação 
em Direitos Humanos.

Brasília SEDH 2006

Oficinas pedagógicas de direitos 
humanos

CANDAU, Vera. Maria e 
Outros.

Petró-
polis

Vozes 1995

Educação em direitos humanos – 
desafios para a formação de 
professores.

CANDAU, Vera. Maria e 
Outros.

Novamérica 1998

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Direitos humanos e educação – 
outras palavras, outras práticas.

SCHILLING, Flávia 
(Org.)

São 
Paulo

Cortez 2005

Educação em Direitos Humanos: 
Fundamentos Teórico-Metodológicos.

SILVEIRA, Rosa Maria 
Godoy et al.

João 
Pessoa

Universitária 2008

Direitos Humanos: Capacitação de 
Educadores.

ZENAIDE, Maria de 
Nazaré Tavares et al. 
(org.).

João 
Pessoa

EdUFPB 2008
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: MONOGRAFIA I
PROFESSOR(ES): 
PERÍODO LETIVO: 7º CARGA HORÁRIA: 30 horas

OBJETIVOS

Geral:   
Desenvolver subsídios para o aluno despertar sua aptidão para pesquisa e aprofundar seus conhecimentos 
da investigação científica para elaboração de pré-projeto de pesquisa para a redação da monografia final.

Específicos:  
Entender como são os processos de pesquisa, aplicar métodos e ferramentas para estruturar o referencial 
teórico e desenvolver a pesquisa.
Discutir, fundamentar e assessorar a elaboração do projeto de investigação científica.
Orientar a revisão do projeto.
Conhecer como deve ser a relação entre orientador e orientando.

EMENTA
Pesquisa bibliográfica e montagem de referencial teórico. Elaboração de pré-projeto na área de matemática, 
com possibilidade de aplicação teórica ou prática com aplicabilidade ao ensino.
PRÉ-REQUISITO (SE HOUVER)
Metodologia da Pesquisa.

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Pesquisa bibliográfica e montagem do referencial teórico. 20
Elaboração de Projeto. 10

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Aulas Expositivas e atendimento individual.

RECURSOS

Aulas expositivas dialogadas, quadro branco, projetor multimídia e computador.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS
Observação do desempenho individual, verificando 
se o aluno: elaborou o projeto, seguinto as fases e 
se desenvolveu seguindo as etapas obrigatórias 
da pesquisa científica.

INSTRUMENTOS
Apresentação escrita e oral do anteprojeto a uma banca 
de  03  (três)  professores,  composta  pelo  professor  da 
disciplina,  por  um  segundo  professor,  escolhido  pelo 
aluno  para  orientá-lo  na  monografia,  e  um  outro 
professor, que deve ser de área correlata ou afim a do 
pré-projeto, apontado pelo professor da disciplina.

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.)

Título/Periódico Ed. Local Editora Ano

Como fazer projeto de 
pesquisa

GIL, Antônio Carlos São Paulo Atlas 2002

Metodologia do trabalho 
científico

SEVERINO, A. J. São Paulo Cortez 2000

Como elaborar projetos de 
pesquisa: Linguagem e 
Método,

Kahlmeyer-Mertens et. al.
São Paulo FGV

Normalização e apresentação CENTRO FEDERAL DE Vitória Biblioteca 2009
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de trabalhos científicos e 
acadêmicos: Guia para 
alunos, professores e 
pesquisadores do CEFETES

EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA DO 
ESPÍRITO SANTO

Guia para normalização de 
referências: NBR 6023:2002

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO

Vitória Biblioteca Central 2008

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano

Manual para a Elaboração de 
Projetos  e  Relatórios  de 
Pesquisa,  Teses, 
Dissertações e Monografias.

BASTOS, Liliá da Rocha 
et. al.

Rio de 
Janeiro 

Guanabara Koogan 1995
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: ESTÁGIO SUPERVISIONADO III
PROFESSOR(ES): 
PERÍODO LETIVO: 7O CARGA HORÁRIA: 115 horas

OBJETIVOS

Geral:  
Proporcionar aos alunos a oportunidade de aplicar habilidades desenvolvidas durante o curso;

Específicos:  
Integrar o processo de ensino, pesquisa e aprendizagem;
Aprimorar hábitos e atitudes profissionais;
Inserir o aluno no contexto do mercado de trabalho para conhecimento da realidade;
Possibilitar o confronto entre o conhecimento teórico e a prática adotada;
Proporcionar  ao  aluno  a  oportunidade  de  solucionar  problemas  técnicos  reais,  sob  a  orientação  de  um 
supervisor;
Proporcionar  segurança  ao  aluno  no  início  de  suas  atividades  profissionais,  dando-lhe  oportunidade  de 
executar tarefas relacionadas às suas áreas de interesse e de domínio adquirido;
Estimular o desenvolvimento do espírito científico, através do aperfeiçoamento profissional;
Agregar valores junto ao processo de avaliação institucional, a partir do resultado do desempenho do aluno no 
mercado de trabalho.
EMENTA
Realização da prática de sala de aula na unidade escolar definida; prática e aprofundamento do processo de 
construção do conhecimento; propostas de ações para a prática a qual será vivenciada, durante o período; 
análise e dos trabalhos realizados; proposição de ações de reencaminhamento da prática (ação – reflexão – 
ação).
PRÉ-REQUISITO (SE HOUVER)
Estágio Supervisionado II

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Avaliação do estágio, reflexão e encaminhamentos 30
Ajustes no projeto de intervenção (proposição de estratégias diferenciadas) 10
Observação de ambiente de sala de aula 12
Participação de aula junto a um regente titular 12
Regência de sala de aula 12
Planejamento de unidade 10
Planejamento de aulas 10
Avaliação das aulas 06
Organização de documentos referentes à etapa de estágio 13

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM
A linha metodológica a ser adotada é a crítico-interacionista, procurando dar ênfase à ação – reflexão - ação, 
por entender que uma postura crítica e reflexiva é capaz de possibilitar o aluno entrar em contato com 
problemas reais e analisar as possibilidades de atuação em sua área de trabalho, fazendo uma leitura de 
diferentes demandas sociais, com base em dados resultantes da experiência direta.  Dessa forma entende-se 
que o estágio seguirá um planejamento, cuja execução será acompanhada e avaliada dentro de diretrizes 
definidas, de acordo com os pressupostos que norteiam o projeto pedagógico do curso de Licenciatura em 
Matemática as condições dispostas pela legislação sobre o assunto.

RECURSOS
Formulários de acompanhamento
Veículo para acompanhar estagiários nas escolas

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
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CRITÉRIOS
Será observada a metodologia das aulas, 
dinâmicas, consistência teórica da proposta de 
atuação veracidade das informações contidas nos 
relatórios (formulários específicos de visita) e 
considerações do professor titular da turma.

INSTRUMENTOS
Planejamentos (20 pontos)
Relatórios (50 pontos)
Material didático elaborado (30 pontos)

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.)

Título/Periódico Ed. Local Editora Ano
Pedagogia da Autonomia: Saberes 
necessários à prática educativa

FREIRE, P. Paz e Terra 2002

Formando professores profissionais
PERRENOUD, 
P.

Porto Alegre Artes Médicas Sul 2001

10 novas competências para ensinar: 
convite à viagem

PERRENOUD, 
P.

Porto Alegre Artes Médicas Sul 2000

A prática educativa: como ensinar ZABALA, A. Porto Alegre Artes Médicas Sul 1998
Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano
Vygotsky quem diria?! Em minha sala 
de aula

ANTUNES, C. Petrópolis Vozes 2002

Metodologia da ciência
APPOLINÁRIO, 
F.

São Paulo Thomson 2006

PCN de matemática do ensino médio BRASIL Brasília MEC 2001

Didática de ciências: o ensino-
aprendizagem como investigação

CAMPOS, 
M.C.C. e NIGRO, 
R.G.

São Paulo FTD 1999

Professor: ação e formação a busca de 
uma nova profissionalidade

TEIXEIRA, 
M.A.R. M.

Águas de 
Lindóia

Anais IX Encontro 
Nacional de Didática e 
Prática de Ensino

1998

Os professores como intelectuais GIROUX, H.A. Porto Alegre Artes Médicas Sul 1997
Curso de didática geral HAIDT, R.C.C. São Paulo Ática 2003

Aprender e ensinar
OLIVEIRA, 
J.B.A. e 
CHADWICK, C.

São Paulo Global 2001

Saberes Docentes e Formação 
Profissional

TARDIF, M. Petrópolis Vozes 2002
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: TÓPICOS ESPECIAIS EM MATEMÁTICA
PROFESSOR:  
PERÍODO LETIVO: 8º CARGA HORÁRIA: 60 horas 

OBJETIVOS

Geral:
Ensejar um momento de reflexão teórico-prática acerca dos principais tópicos em evidência na Educação 
Matemática

Específicos: 
Demonstrar a relevância da educação matemática para o sucesso do ensino.
Empreender esforços para os debates contemporâneos no campo da educação matemática. 

EMENTA
Disciplina de ementa aberta. Tópicos de Matemática superior acessíveis a alunos dos cursos de licenciatura. 
Tópicos sobre temas diversos ( teoria dos grafos, trigonometria, símbolos, abstração, generalização, lógica, 
números complexos, padrões, fractais, ordens, caos, análise combinatória, etc.).

PRÉ-REQUISITO 
Não há.

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Educação Matemática como linha de pesquisa e como c iência 15
Debates contemporâneos 15

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Aulas Expositivas Interativas.
Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas.
Resolução de exercícios em sala de aula.
Atendimento individualizado.

RECURSOS METODOLÓGICOS
Quadro branco , projetor de multimídia, computador.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS

Observação do desempenho individual, 
verificando se o aluno: adequou, identificou, 
sugeriu, reduziu, corrigiu as atividades 
solicitadas, de acordo com as habilidades 
previstas.

INSTRUMENTOS

Provas e trabalhos.
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: FILOSOFIA DA MATEMÁTICA
PROFESSOR: 
PERÍODO LETIVO: 8° CARGA HORÁRIA: 30 horas
OBJETIVOS

Geral : 
Ensejar um exercício de reflexão teórico-prático sobre o processo de construção do conhecimento na 
matemática com ênfase sem seus aspectos lógicos e filosóficos.

Específicos : 
Situar a ciência da Matemática no quadro geral das ciências.
Analisar o conceito de proposições, postulados, teoremas, antinomias e axiomas.
Articular o conhecimento matemático à sua lógica interna.
Analisar o conhecimento matemático do ponto de vista de suas antinomias.

EMENTA

Os objetos matemáticos; demonstração e verdade nas matemáticas; proposições matemáticas; as antinomias 
da matemática, formalismo, logicismo e intuicionismo, racionalismo e empirismo.

PRÉ-REQUISITO 
Não há.

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Desenvolvimento histórico do conhecimento / saber na matemática.
Caminho da construção do conhecimento na lógica e na matemática.
Tratamento dos dados e construção dos conhecimentos.
Validade e Demonstração – indução, dedução, fórmulas lógicas

15

O processo de demonstração na construção do conhecimento em matemática
Proposição matemática. Estudo do  Formalismo, logicismo e intuicionismo, racionalismo e 
empirismo

15

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM
Aulas Expositivas Interativas.
Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas.
Análise de um artigo científico em suas partes estruturais mínimas. Redação do Projeto por meio de 
Atendimento personalizado.
RECURSOS METODOLÓGICOS

Quadro branco, projetor de multimídia, retro-projetor, vídeos.
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS
Prova escrita: análise de textos científicos, onde 
o aluno, mediante um roteiro, examinará o seus 
componentes filosóficos; explicitará o problema e 
as antinomias, as hipóteses; examinará os 
resultados e as conclusões assim como a 
adequação entre discussão e o material 
bibliográfico referenciado, se as conclusões do 
autor coincidem com as do aluno após a análise 
do texto. 

INSTRUMENTOS

Prova, Elaboração do Projeto e exercícios.
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Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Filosofia das ciências. ALVES, Rubem. São Paulo Ars Poetica 1996

Filosofia da Matemática BARKER, S.F. Rio de 
Janeiro

Zahar 1976

A ciência e as ciências. GRANGER, Giles G. São Paulo Univ. 
Estadual 
Paulista

1994

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
A Experiência Matemática. DAVIS & HERSH Lisboa Gradiva 1995
Crítica da razão pura KANT, E. São Paulo Martins 

Fontes
1990
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: MATEMÁTICA FINANCEIRA
PROFESSOR: 
PERÍODO LETIVO: 8° CARGA HORÁRIA: 30 horas
OBJETIVOS

Geral : 

Compreender a importãncia da matemática financeira tanto para o exercício da da docência quanto para a 
constituição da cidadania e planejamento pessoal.

Específicos : 
Demonstrar a importancia do conhecimento e do cálculos dos Juros simples e compostos.
Dominar as relações entre Percentagens e seus compostos.

EMENTA
A questão dos juros na sociedade contemporânea; as finanças nas esferas da vida prática  e social; o 
planejamento financeiro como fator educativo numa sociedade de consumo; proporcionalidade; regra de três; 
regra de sociedade; juros simples; juros compostos; capitalização; regras de financiamento e amortização. 
Uso de softwares e calculadoras financeiras.

PRÉ-REQUISITO 
Não há.

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Juros e finanças 10
Planejamento financeiro 7
Regras de financiamento e amortização 5
Uso de softwares e calculadoras 8

30

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM
Aulas Expositivas Interativas.
Estudo em grupo com apoio de referências bibliográficas.
Análise de um artigo científico em suas partes estruturais mínimas. Redação do Projeto por meio de 
Atendimento personalizado.
RECURSOS METODOLÓGICOS

Quadro branco, projetor de multimídia, retro-projetor, vídeos.
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS
Prova escrita: análise de textos científicos, onde 
o aluno, mediante um roteiro, examinará o seus 
componentes filosóficos; explicitará o problema e 
as antinomias, as hipóteses; examinará os 
resultados e as conclusões assim como a 
adequação entre discussão e o material 
bibliográfico referenciado, se as conclusões do 
autor coincidem com as do aluno após a análise 
do texto. 

INSTRUMENTOS

Prova, Elaboração do Projeto e exercícios.
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Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Matemática Financeira . FONSECA, J. P. Rio de janeiro Guanabara 1997

O valor do amanhã . GIANETTI, Eduardo. São Paulo Cia. das 
Letras

2005

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Matemática Financeira : 
Aplicações à Análise de 
Investimentos.

SAMANES, Carlos 
Patrício.

São Paulo Editora 
Makron 
Books

1999

Matemática Financeira : Uso das 
minicalculadoras HP12c e HP 
19BII

ARAÚJO, Carlos Roberto 
Vieira.

São Paulo Atlas 1992

Matemática Financeira Objetiva 
e Aplicada .

PUCCINI, Abelardo de 
Lima.

São Paulo Editora 
Saraiva

2004

Fundamentos de Economia . VASCONCELOS, Marco 
Antônio e Garcia, Manuel 
E.

São Paulo Editora 
Saraiva

Matemática Financeira Usando 
Excel .

LAPPONI, J. Carlos. São Paulo :Lapponi 2002
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE S INAIS 
PROFESSOR: 
PERÍODO LETIVO: 8º CARGA HORÁRIA: 60 horas

OBJETIVOS

Geral:
Introduzir os alunos do curso de licenciatura em Matemática no uso da Língua Brasileira de Sinais.

Específicos:
Discutir o processo histórico-educacional do indivíduo surdo.
Analisar os aspectos legais que respaldam o indivíduo surdo quanto aos seus direitos lingüísticos e 
educacionais no Brasil.
Analisar a origem da língua de Sinais e sua importância na constituição da identidade e cultura do 
indivíduo surdo.
Ensinar e praticar a Língua Brasileira de Sinais.
EMENTA
Processo histórico-educacional do indivíduo surdo. Os aspectos legais que respaldam o indivíduo 
surdo quanto aos seus direitos lingüísticos e educacionais no Brasil. O sujeito surdo, sua identidade 
e cultura. A origem da língua de Sinais e sua importância na constituição do indivíduo surdo. Ensino 
e prática da Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS.  (parâmetros fonológico, Léxico da morfologia; 
diálogos contextualizados).
PRÉ-REQUISITO
Não há

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Teoria
Histórico da educação do surdo.
O sujeito surdo e suas características: identidade e cultura.
Um histórico da Língua Brasileira de Sinais e sua importância na educação do surdo. 
A Lei 10.436 e o Decreto nº 5.626.

20

Prática
Desenvolver competência Lingüística em Língua Brasileira de Sinais em:
Alfabeto manual ou datilológico, Soletração rítmica: parâmetros da LIBRAS; 
apresentação pessoal, cumprimento, advérbio de tempo e condições climáticas, 
calendário, atividades de vida diária; pronomes: pessoais, demonstrativos, 
possessivos, interrogativos, indefinidos; profissões; sinais de ambiente escolar; meios 
de comunicação, números ordinais /cardinais/quantidade, família, estado civil, cores;  
compreender construir diálogos e estórias em LIBRAS e interpretar pequenas 
narrativas.

40

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM
Relato de Experiência; 
Aula de campo. 
Exposição dialogada.
Aulas práticas – LIBRAS.
Atividades em grupo: diálogos, pesquisas, encenações.
Interpretação de texto - português para língua de Sinais.
Apresentação de filmes em LIBRAS e filmes relacionados à educação de surdos.
RECURSOS
Data-show
Computador
Apostilas
VDS – Educação de Surdos
Revistas 
Textos
CD’S
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

139



Critérios
Participação ativa nas aulas, execução das 
tarefas solicitadas, apresentação de trabalhos 
no prazo, freqüências.

Instrumentos
Relatos de experiências
Relatórios 
Observação diária em aula
Atividades práticas em sala de aula
Provas práticas e escritas

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano
Absurdo ou lógica? BERNADINO, E.L. Belo Horizonte Profetizando Vida 2000

LIBRAS em contexto
FELIPE,  T.  e 
MONTEIRO, M.S.

Brasília
Secretaria  de 
Educação Especial

2005

A criança surda: 
linguagem cognição 
numa perspectiva 
sociointeracionista.

GOLDFELD, M. São Paulo Plexus 1997

Língua de sinais 
brasileira: estudos 
lingüísticos.

QUADROS, R. M. 
e Karnopp, L.B.

Porto Alegre Artmed 2004

A surdez um olhar 
sobre asa diferenças.

SKLIAR, C. (org.) Porto alegre Mediação 2005

A construção de 
sentidos na escrita do 
aluno surdo.

SILVA, M.P.M. São Paulo Plexus 2001

A Invenção da surdez: 
Cultura, alteridade, 
Identidade e diferença 
no campo da 
educação.

THOMA, A.S. e 
Lopes, M.C.

Santa Cruz do Sul EDUNISC 2005

Lei 10.436, de 24 de 
abril de 2002.

Brasil
http://www.planalto.gov.b
r/CCIVIL/LEIS/2002/L104
36.htm

Decreto 5.626, de 22 
de dezembro de 2005

Brasil

http://www.planalto.gov.b
r/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2005/Decreto/D562
6.htm

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc. )
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano

LIBRAS em contexto
FELIPE, T. e 
MONTEIRO, M.

5ª Brasília
Secretaria de 
Educação Especial

2005

Língua de sinais 
brasileira: estudos 
lingüísticos

QUADROS, R. M. 
e Karnopp, L.B. Porto Alegre Porto Alegre 2004
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE
PROFESSOR: 
PERÍODO LETIVO: 8º CARGA HORÁRIA: 30 horas
OBJETIVOS

GERAL: Contribuir para uma formação integral dos alunos de graduação mostrando a concepção da não 
neutralidade da Ciência.

ESPECÍFICOS: 
a)compreender a influência da ciência e da técnica na evolução das sociedades, assim como os 
condicionamentos históricos e sociais na criação científica e tecnológica;
b)analisar e valorar as repercussões sociais, econômicas, políticas e éticas das atividades científica e 
tecnológica e de engenharia;
c)aplicar os conhecimentos científicos e tecnológicos aprendidos aos estudos e à valoração de problemas 
relevantes na vida social;
d)utilizar os conhecimentos sobre as relações existentes entre ciência, tecnologia e sociedade para 
compreender melhor os problemas do mundo em que vivemos;
e)buscar soluções e adotar posições baseadas nos juízos de valor livre e responsavelmente assumidos;
f)apreciar e valorar criticamente as potencialidades e as limitações da ciência e da tecnologia para 
proporcionar maior grau de consciência e de bem-estar individual e coletivo;
g)assumir uma maior consciência dos problemas ligados ao desenvolvimento desigual das sociedades 
humanas e adotar uma atitude responsável e solidária com todos;

EMENTA

O que é CTS. Definições de ciência, tecnologia e técnica. Revolução industrial. Desenvolvimento tecnológico 
e desenvolvimento social. Difusão de novas tecnologias. Sociedade tecnológica e suas implicações. As 
imagens da tecnologia. As noções de risco e de impacto tecnológico. Modelos de produção e modelos de 
sociedade. Desafios contemporâneos. Influências da ciência e da tecnologia na organização social. Relações 
entre ciência, tecnologia e sociedade. Questões éticas e políticas.

PRÉ-REQUISITO
 Não há.

CONTEÚDOS
CARGA 
HORÁRIA

A energia . Desenvolvimento científico; desenvolvimento tecnológico: energias contaminantes 
e energias alternativas; o controle da investigação energética; problema da ciência 
militarizada; a necessidade da participação dos cidadãos na tomada de decisões; 
conseqüências econômicas e do meio ambiente; ética nuclear e ética do meio ambiente.
Genética; tecnologia e futuro do homem (a eugenia).

4

Saúde e demografia . Desenvolvimentos científicos: a Biologia e a Genética modernas; 
desenvolvimentos tecnológicos: a Medicina moderna (vacinas, novas técnicas cirúrgicas, 
controle da natalidade) e a Engenharia genética; o controle da investigação e da fixação de 
prioridades; a influência da ideologia; conseqüências; controle da mortalidade e explosão 
demográfica; políticas de controle da natalidade; escassez e progressivo esgotamento dos 
recursos naturais; BioÉtica e

4

A alimentação . Desenvolvimentos tecnológicos; desenvolvimento da agricultura e da 
pecuária modernas; a produção de alimentos sintéticos – alimentos transgênicos; 
conseqüências do meio ambiente (erosão, desertificação, contaminação…); o problema da 
alimentação em nível mundial (primeiro e terceiro mundos); reflexão ética e política sobre 
estas conseqüências.

4

A produção industrial . Desenvolvimentos tecnológicos: automatização da produção 
(informática, robótica…); conseqüências socioeconômicas; industrialização e 
desindustrialização; terceirização; crises no Estado de bem-estar social; consumo e 
desemprego; desequilíbrios em nível mundial: primeiro e terceiro mundos; reflexão ética e 

4
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política sobre um problema social.

Telecomunicações e transportes . Desenvolvimentos tecnológicos nas telecomunicações: 
TV, vídeo, fax, telefonia móvel, internet, estradas e redes de informação...; desenvolvimentos 
tecnológicos nos transportes: aviões, trens de alta velocidade, automóveis de baixo consumo, 
bicicleta; conseqüência: o bombardeio da informação e da publicidade, a aldeia global, a 
progressiva não-habitabilidade das cidades; reflexões éticas sobre o controle da informação e 
a criação de opinião.

8

Questões éticas e políticas . Tecnocracia, avaliação de tecnologias, política científica e 
tecnológica, gestão da tecnologia; progresso técnico e marginalização social; relações entre 
mudança técnica e mudança social; o paradigma tecnológico; novos modelos de organização 
do trabalho; ciência e tecnologia no centro da crise mundial; desafios atuais para a América 
Latina.

6

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM
Aulas expositivas diaglogadas.
Seminários.
Projetos Computacionais.
RECURSOS METODOLÓGICOS
textos técnicos, científicos, sociológicos, filosóficos e jornalísticos, textos escritos,  materiais audiovisuais tais 
como documentários, filmes, vídeos, transparências e slides,  dicionários, biografias de cientistas etc
AVALIÇÃO DE APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS
a)identificar as características específicas da ciência, da 
técnica e da tecnologia, diferenciando tais tipos de atividade e 
reconhecendo sua interdependência;
b)reconhecer as relações existentes entre êxito científico ou 
técnico relevante e contexto social em que ele se produz, 
identificando as necessidades e valores correspondentes;
c)explicar causas que, em um dado momento, tenham 
determinado ou induzido o abandono ou atraso na aplicação 
de algum desenvolvimento científico ou técnico relevante;
d)elaborar informes sobre as aplicações de um êxito científico 
ou tecnológico relevante no mundo atual, avaliando 
criticamente suas conseqüências sociais e meio ambientais; 
e)expor os fatos relevantes da evolução de um 
desenvolvimento científico ou técnico concreto, indicando as 
principais conseqüências sociais daí derivadas;

INSTRUMENTOS

Provas escritas, orais, seminários, trabalhos 
individual e em grupo, debates.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Ciência, tecnologia e sociedade: e o 
contexto da educação tecnológica BAZZO, Walter Antonio

Florianópol
is

Edufsc 1998

The social construction of 
technological systems

Bijker, Wiebe E London MIT press 1997

A ciência através dos tempos CHASSOT, Attico São Paulo Moderna 1994

O nome da rosa ECO, Umberto
Rio de 
Janeiro: 

Record, 1986.

Ciência e técnica : antologia de textos 
históricos

GAMA, Ruy (org.).  São PauloT.A. Queiroz 1992

Ciência, tecnologia y sociedad. Uma 
introducción al estúdio social de la 
ciência y la tecnología.

García, Marta I.G., 
CEREZO, José A.L., 
LUJÁN, José L.

Madrid Tecnos 1996

Ciência, tecnologia y sociedad 
(lecturas selecionadas).: Barcelona Ariel 1997

Saber ciência : do big bang à HAZEN, Robert M., São Paulo Cultura 1995
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engenharia genética, as bases para 
entender o mundo atual e o que virá 
depois.

TREFIL
editores 
associados

Humanismo e técnica :o humanismo 
entre economia, filosofia e ciência. 

JARROSSON, Bruno. Lisboa
Instituto 
Piaget. 1996

Penso, logo me engano; breve 
história do besteirol científico. LENTIN, Jean-Pierre São Paulo Ática 1996

 La cultura de la tecnología.
PACEY, A México

Fondo de 
Cultura 
Económica

1990

Ciencia, tecnologia y sociedad
PALACIOS, Fernando 
Álvarez, OTERO, Germán 
Fernández-Posse, 
GARCIA, Teresa Ristori.

Madrid Labirinto 1996

 Tecnopólio : a rendição da cultura à 
tecnologia. POSTMAN, Neil São Paulo Nobel 1994

Descobertas acidentais em ciências. 
ROBERTS, Royston M. Campinas Papirus 1993

História ilustrada da ciência. v. I, II, II, 
IV. RONAN, Colin A

Rio de 
Janeiro

Zahar 1983

Videoteca & filmoteca: 
Tempos modernos – Charles Chaplin; 
Contatos imediatos de terceiro grau – Steven Spilberg; 
A guerra do fogo – Jacques Annaud; 
2001, uma odisséia no espaço – Stanley Kubrik; 
A laranja mecânica – Stanley Kubrik; Blade Runner – Ridley Scott; 
Dersu Uzala – Akira Kurosawa; 
Frankenstein – James Whale; 
A miragem do mar – Jacques Costeau; 
Nauru – Jacques Cousteau; 
Os ritmos do sistema – BBC; 
Sujeira e desordem – BBC; Repita comigo – BBC; 
A mãe das invenções – BBC; 
Futuro perfeito – BBC; 
Máquinas de guerra – BBC; 
Um degrau acima – BBC; 
A lâmina do açougueiro – BBC; 
Leonardo da Vinci, a aventura do gênio universal – IBM.

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
Ciencia, tecnología y sociedad SANZ, Mariano 

Ayarzagüena, 
MORATALLA, Tomás 
Domingo, GÓMEZ, 
Yolanda Heranz, 
GONZÁLEZ, Agustín 
ramón Rodrígues

Madrid
Editorial 
Noesis

1996

Ciencia, tecnologia y sociedad. 
Madrid

TORTAJADA, José Félix 
Tezanos, PELÁEZ, 
Antonio López

Madrid
Editorial 
Sistema

1997
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: MONOGRAFIA II
PROFESSOR(ES): 
PERÍODO LETIVO: 8º CARGA HORÁRIA: 30 horas

OBJETIVOS

Geral:  

Conduzir o discente a produzir um trabalho monográfico final dentro dos parâmetros da normalização e 
concernentes às teorias matemáticas.

Específicos:  
Investigar o contexto educativo com foco na matemática, na sua diversidade e na sua complexidade.
Promover o desenvolvimento da pesquisa científica, mediando uma prática educativa que considere a 
interdisciplinaridade, a pluralidade e a diversidade do conhecimento humano.
Aplicar os processos de pesquisa e os métodos mais adequados ao que se pretende como assunto de 
pesquisa, focando no desenvolvimento do pré-projeto.
Discutir, fundamentar e assessorar a investigação científica e a produção acadêmica.
Orientar uma investigação científica com vistas à elaboração de monografia como trabalho de final de curso, na 
área de matemática, com possibilidade de aplicação teórica ou prática.
Acompanhar o desenvolvimento da pesquisa do ponto de vista teórico-metodológico e do ponto de vista da 
normalização.
Exercitar a relação entre orientador e orientando.

EMENTA
Continuação de Monografia I. Execução e desenvolvimento do pré-projeto, que deverá se constituir em 
trabalho monográfico, sob a orientação de um professor, constituindo-se em momento de integração entre 
conceitos apreendidos ao longo do curso e a sua prática docente. 
PRÉ-REQUISITO (SE HOUVER)
Monografia I

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Elaboração da monografia 30

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM
As orientações serão feitas por meio de atendimento individualizado, por trabalho, numa relação direta entre 
orientador e orientando.

RECURSOS
Quadro branco e computador.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
CRITÉRIOS
O trabalho terá avaliação escrita e oral.

INSTRUMENTOS
Apresentação  escrita  e  oral  da  monografia  a  uma banca 
composta por 03 (três) professores.

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.)

Título/Periódico Ed. Local Editora Ano

Como fazer uma tese ECO, Humberto. São Paulo Perspectiva 1983

Como fazer monografia na prática
TACHIZAWA T.; 
MENDES, Gildásio.

São Paulo FGV 2000

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano
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Normalização e apresentação de 
trabalhos científicos e acadêmicos: guia 
para alunos, professores e 
pesquisadores do Ifes.

CENTRO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO 
CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

Vitória Biblioteca 2006

Guia para normalização de referências: 
NBR 6023:2002

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
ESPÍRITO SANTO

Vitória
Biblioteca 
Central

2006
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CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
UNIDADE CURRICULAR: ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV
PROFESSOR(ES):
PERÍODO LETIVO: 8º CARGA HORÁRIA: 125 horas

OBJETIVOS

Geral: 
Proporcionar aos alunos a oportunidade de aplicar habilidades desenvolvidas durante o curso;
Específicos:  
Integrar o processo de ensino, pesquisa e aprendizagem;
Aprimorar hábitos e atitudes profissionais;
Inserir o aluno no contexto do mercado de trabalho para conhecimento da realidade;
Possibilitar o confronto entre o conhecimento teórico e a prática adotada;
Proporcionar  ao  aluno  a  oportunidade  de  solucionar  problemas  técnicos  reais,  sob  a  orientação  de  um 
supervisor;
Proporcionar  segurança  ao  aluno  no  início  de  suas  atividades  profissionais,  dando-lhe  oportunidade  de 
executar tarefas relacionadas às suas áreas de interesse e de domínio adquirido;
Estimular o desenvolvimento do espírito científico, através do aperfeiçoamento profissional;
Agregar valores junto ao processo de avaliação institucional, a partir do resultado do desempenho do aluno no 
mercado de trabalho.

EMENTA

Fase final de execução e avaliação da prática de sala de aula; aprofundamento do processo de construção do 
conhecimento; discussão da prática vivenciada; avaliação; elaboração do relatório final.

PRÉ-REQUISITO (SE HOUVER)

Estágio Supervisionado III

CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA

Avaliação das etapas de estágio/ prática da sala de aula 16
Aprofundamento do processo de construção do conhecimento 45
Elaboração do relatório final agregando todas as etapas do estágio 40
Correção e ajustes no relatório final 20
Apresentação do relatório final 14

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

O Estágio é entendido como eixo articulador da produção do conhecimento em todo o processo de 
desenvolvimento do currículo do curso. Baseia-se no princípio metodológico de que o desenvolvimento de 
competências profissionais implica “pôr em uso” conhecimentos adquiridos, quer na vida acadêmica, quer na 
vida profissional e pessoal.  Entende-se que o estágio é uma atividade centrada no homem como ser ativo e 
capaz de fazer a articulação entre a teoria e a prática, entre o saber e o fazer. É também uma atividade de 
relacionamento humano comprometida com os aspectos afetivos, sociais, econômicos e, sobretudo, político-
culturais, porque requer consciência crítica da realidade e suas articulações. Nessa etapa do estágio, o 
entendimento é de que a reflexão deve estar mais centrada na necessidade de se cultivar habilidades 
interpessoais, já que no mundo atual são priorizadas as ações conjuntas e a integração de conhecimentos.

RECURSOS

Computador, Pawerpoint, Quadro branco, Material impresso

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
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CRITÉRIOS
Serão observadas as adequações às normas da 
ABNT, a fundamentação teórica e veracidade das 
informações contidas no relatório (formulários 
específicos de visita), correção gramatical e 
apresentação.

INSTRUMENTOS
Relatório final de estágio (100 pontos)

Bibliografia Básica (títulos; periódicos etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano
Pedagogia da Autonomia: Saberes 
necessários à prática educativa

FREIRE, P. Paz e Terra 2002

Formando professores profissionais PERRENOUD, P. Porto Alegre
Artes Médicas 
Sul

2001

10 novas competências para ensinar: 
convite à viagem

PERRENOUD, P. Porto Alegre
Artes Médicas 
Sul

2000

A prática educativa: como ensinar ZABALA, A. Porto Alegre Artes Médicas 
Sul

1998

Bibliografia Complementar (títulos; periódicos etc.)
Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano

Vygotsky quem diria?! Em minha sala de 
aula

ANTUNES, C. Petrópolis Vozes 2002

Metodologia da ciência APPOLINÁRIO, F. São Paulo: Thomson 2006
PCN de matemática do ensino médio BRASIL Brasília MEC 2001
Didática de ciências: o ensino-
aprendizagem como investigação

CAMPOS, M.C.C. 
e NIGRO, R.G.

São Paulo FTD 1999

Professor: ação e formação a busca de 
uma nova profissionalidade

TEIXEIRA, M.A.R. 
M.

Águas de 
Lindóia

Anais IX 
Encontro 
Nacional de 
Didática e 
Prática de 
Ensino

1998

Os professores como intelectuais GIROUX, H.A. Porto Alegre Artes Médicas 
Sul

1997

Curso de didática geral HAIDT, R.C.C. São Paulo Ática 2003

Aprender e ensinar
OLIVEIRA, J.B.A. 
e CHADWICK,C.

São Paulo Global 2001

Saberes Docentes e Formação 
Profissional

TARDIF, M. Petrópolis Vozes 2002
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Apêndice II - Competências e Habilidades

Atendendo ao disposto nas Resoluções n° CNE/CP 01, de 18 de fevereiro de 2002 e CNE/CES 

8,  de 11 de março de 2002,  do Conselho Nacional  de Educação,  os alunos do Curso de 

Licenciatura em Matemática deverão adquirir as seguintes competências:

Competências  referentes  ao  comprometimento  com  os  v alores  inspiradores  da 

sociedade democrática:

• Pautar-se  por  princípios  da  ética  democrática:  dignidade  humana,  justiça,  respeito 

mútuo,  participação,  responsabilidade,  diálogo  e  solidariedade,  para  atuação  como 

profissionais e como cidadãos;

• Orientar suas escolhas e decisões metodológicas e didáticas por valores democráticos 

e por pressupostos epistemológicos coerentes;

• Reconhecer e respeitar a diversidade manifestada por seus alunos, em seus aspectos 

sociais, culturais e físicos, detectando e combatendo todas as formas de discriminação;

• Zelar  pela  dignidade  profissional  e  pela  qualidade  do  trabalho  escolar  sob  sua 

responsabilidade.

Competências referentes à compreensão do papel soci al da escola:

• Compreender o processo de sociabilidade e de ensino e aprendizagem na escola e nas 

suas relações com o contexto no qual se inserem as instituições de ensino e atuar 

sobre ele;

• Utilizar  conhecimentos sobre a realidade econômica,  cultural,  política  e  social,  para 

compreender o contexto e as relações em que está inserida a prática educativa;

• Participar  coletiva  e  cooperativamente  da  elaboração,  gestão,  desenvolvimento  e 

avaliação do projeto educativo e curricular da escola, atuando em diferentes contextos 

da prática profissional, além da sala de aula;

• Promover uma prática educativa que leve em conta as características dos alunos e de 

seu meio social, seus temas e necessidades do mundo contemporâneo e os princípios, 

prioridades e objetivos do projeto educativo e curricular;

• Estabelecer relações de parceria e colaboração com os pais dos alunos, de modo a 

promover  sua participação na comunidade escolar  e a comunicação entre eles e  a 

escola.
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Competências  referentes  ao  domínio  dos  conteúdos  a  serem  socializados,  de  seus 

significados em diferentes contextos e de sua artic ulação interdisciplinar:

• Conhecer  e  dominar  os  conteúdos  básicos  relacionados  às  áreas/disciplinas  de 

conhecimento  que  serão  objeto  da  atividade  docente,  adequando-os  às  atividades 

escolares próprias das diferentes etapas e modalidades da educação básica;

• Ser  capaz  de  relacionar  os  conteúdos  básicos  referentes  às  áreas/disciplinas  de 

conhecimento com: (a) os fatos, tendências, fenômenos ou movimentos da atualidade; 

(b) os fatos significativos da vida pessoal, social e profissional dos alunos;

• Compartilhar saberes com docentes de diferentes áreas/disciplinas de conhecimento, e 

articular em seu trabalho as contribuições dessas áreas;

• Ser  proficiente no uso da Língua Portuguesa e de conhecimentos matemáticos nas 

tarefas,  atividades  e  situações  sociais  que  forem  relevantes  para  seu  exercício 

profissional;

• Fazer  uso de recursos da tecnologia  da informação e da comunicação de forma a 

aumentar as possibilidades de aprendizagem dos alunos.

Competências referentes ao domínio do conhecimento pedagógico:

• Criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas eficazes para a aprendizagem 

e  para  o  desenvolvimento  dos  alunos,  utilizando  o  conhecimento  das  áreas  ou 

disciplinas,  das  temáticas  sociais  transversais  ao  currículo  escolar,  dos  contextos 

sociais  considerados  relevantes  para  a  aprendizagem  escolar,  bem  como  as 

especificidades didáticas envolvidas;

• Utilizar  modos  diferentes  e  flexíveis  de  organização  do  tempo,  do  espaço  e  de 

agrupamento  dos  alunos,  para  favorecer  e  enriquecer  seu  processo  de 

desenvolvimento e aprendizagem;

• Manejar diferentes métodos e meios de comunicação dos conteúdos, sabendo eleger 

as mais adequadas, considerando a diversidade dos alunos, os objetivos das atividades 

propostas e as características dos próprios conteúdos;

• Identificar,  analisar  e  produzir  materiais  e  recursos  para  utilização  didática, 

diversificando  as  possíveis  atividades  e  potencializando  seu  uso  em  diferentes 

situações;
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• Gerir a classe, a organização do trabalho, estabelecendo uma relação de autoridade e 

confiança com os alunos;

• Intervir  nas  situações  educativas  com  sensibilidade,  acolhimento  e  afirmação 

responsável de sua autoridade;

• Utilizar  estratégias  diversificadas de avaliação da aprendizagem e,  a  partir  de seus 

resultados,  formular  propostas  de  intervenção  pedagógica,  considerando  o 

desenvolvimento de diferentes capacidades dos alunos.

Competências  referentes  ao  conhecimento  de  processo s  de  investigação  que 

possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógic a:

• Analisar  situações  e  relações  interpessoais  que  ocorrem  na  escola,  com  o 

distanciamento profissional necessário à sua compreensão;

• Sistematizar e socializar a reflexão sobre a prática docente,  investigando o contexto 

educativo e analisando a própria prática profissional;

• Utilizar-se dos conhecimentos para manter-se atualizado em relação aos conteúdos de 

ensino e ao conhecimento pedagógico;

• Utilizar resultados de pesquisa para o aprimoramento de sua prática profissional.

Competências referentes ao gerenciamento do próprio  desenvolvimento profissional:

• Utilizar  as  diferentes  fontes  e  veículos  de  informação,  adotando  uma  atitude  de 

disponibilidade e flexibilidade para mudanças, gosto pela leitura e empenho no uso da 

escrita como instrumento de desenvolvimento profissional;

• Elaborar e desenvolver  projetos pessoais de estudo e trabalho,  empenhando-se em 

compartilhar a prática e produzir coletivamente;

• Utilizar o conhecimento sobre a organização, gestão e financiamento dos sistemas de 

ensino,  sobre  a  legislação  e  as políticas  públicas  referentes à  educação para  uma 

inserção profissional crítica.

Competências referentes à formação pessoal

• Possuir  conhecimento  sólido  e  abrangente  na  área  de  atuação,  com  domínio  das 

técnicas  básicas  de  utilização  de  laboratórios,  bem  como  dos  procedimentos 

necessários  de  primeiros  socorros,  nos  casos  dos  acidentes  mais  comuns  em 

laboratórios de Matemática;
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• Possuir  capacidade  crítica  para  analisar  de  maneira  conveniente  os  seus  próprios 

conhecimentos;  assimilar  os  novos  conhecimentos  científicos  e/ou  educacionais  e 

refletir sobre o comportamento ético que a sociedade espera de sua atuação e de suas 

relações com o contexto cultural, socioeconômico e político;

• Identificar os aspectos filosóficos e sociais que definem a realidade educacional;

• Identificar o processo de ensino/aprendizagem como processo humano em construção;

• Ter  uma  visão  crítica  com  relação  ao  papel  social  da  Ciência  e  à  sua  natureza 

epistemológica, compreendendo o processo histórico-social de sua construção;

• Saber  trabalhar  em  equipe  e  ter  uma  boa  compreensão  das  diversas  etapas  que 

compõem uma pesquisa educacional;

• Ter  interesse  no  auto-aperfeiçoamento  contínuo,  curiosidade  e  capacidade  para 

estudos extracurriculares individuais ou em grupo, espírito investigativo, criatividade e 

iniciativa na busca de soluções para questões individuais e coletivas relacionadas com 

o  ensino  de  Matemática,  bem  como  para  acompanhar  as  rápidas  mudanças 

tecnológicas oferecidas pela interdisciplinaridade, como forma de garantir a qualidade 

do ensino de Matemática;

• Ter formação humanística que permita exercer plenamente sua cidadania e, enquanto 

profissional, respeitar o direito à vida e ao bem estar dos cidadãos;

• Ter habilidades que o capacitem para a preparação e desenvolvimento de recursos 

didáticos e instrucionais relativos à sua prática e avaliação da qualidade do material 

disponível no mercado, além de ser preparado para atuar como pesquisador no ensino 

de Matemática.

Competências referentes à compreensão da Matemática :

• Compreender os conceitos, leis e princípios da Matemática;

• Conhecer as propriedades físicas e Matemáticas principais dos elementos e compostos, 

que possibilitem entender e prever o seu comportamento físico-químico, aspectos de 

reatividade, mecanismos e estabilidade;

• Acompanhar e compreender os avanços científico-tecnológicos e educacionais;

• Reconhecer a Matemática como uma construção humana e compreender os aspectos 

históricos de sua produção e suas relações com o contexto cultural, socioeconômico e 

político.
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Competências referentes à busca de informação e à c omunicação e expressão

• Saber identificar e fazer busca nas fontes de informações relevantes para a Matemática, 

inclusive  as  disponíveis  nas  modalidades  eletrônica  e  remota,  que  possibilitem  a 

contínua atualização técnica, científica, humanística e pedagógica;

• Ler,  compreender  e  interpretar  os  textos  científico-tecnológicos  em idioma  pátrio  e 

estrangeiro (especialmente inglês e/ou espanhol);

• Saber  interpretar  e utilizar  as diferentes formas de representação (tabelas,  gráficos, 

símbolos, expressões, etc.);

• Saber  escrever  e  avaliar  criticamente  os  materiais  didáticos,  como livros,  apostilas, 

"kits", modelos, programas computacionais e materiais alternativos;

• Demonstrar  bom  relacionamento  interpessoal  e  saber  comunicar  corretamente  os 

projetos e  resultados de pesquisa  na linguagem educacional,  oral  e  escrita  (textos, 

relatórios, pareceres, pôsteres, internet, etc.) em idioma pátrio.

Competências referentes ao ensino de Matemática

• Refletir  de forma crítica  a sua prática em sala de aula,  identificando problemas de 

ensino/aprendizagem;

• Compreender  e  avaliar  criticamente  os  aspectos  sociais,  tecnológicos,  ambientais, 

políticos e éticos relacionados às aplicações da Matemática na sociedade;

• Saber trabalhar em laboratório e saber usar a experimentação em Matemática como 

recurso didático;

• Possuir conhecimentos básicos do uso de computadores e sua aplicação em ensino de 

Matemática;

• Possuir conhecimento dos procedimentos e normas de segurança no trabalho;

• Conhecer  teorias  psico-pedagógicas  que  fundamentam  o  processo  de  ensino-

aprendizagem, bem como os princípios de planejamento educacional;

• Conhecer  os  fundamentos,  a  natureza  e  as  principais  pesquisas  de  ensino  de 

Matemática;

• Conhecer e vivenciar projetos e propostas curriculares de ensino de Matemática;

• Ter  atitude  favorável  à  incorporação,  na  sua  prática,  dos  resultados  da  pesquisa 

educacional em ensino de Matemática, visando solucionar os problemas relacionados 

ao ensino/aprendizagem.
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Competências referentes à profissão

• Ter  consciência  da  importância  social  da  profissão  como  possibilidade  de 

desenvolvimento social e coletivo;

• Ter capacidade de disseminar e difundir e/ou utilizar o conhecimento relevante para a 

comunidade;

• Atuar  no magistério,  na última série  do ensino  fundamental  e  no ensino  médio,  de 

acordo com a legislação específica, utilizando metodologia de ensino variada, contribuir 

para  o  desenvolvimento  intelectual  dos  estudantes  e  para  despertar  o  interesse 

científico em adolescentes;  organizar  e usar  laboratórios de Matemática;  escrever  e 

analisar criticamente livros didáticos e para didáticos e indicar bibliografia para o ensino 

de Matemática; analisar e elaborar programas para esses níveis de ensino;

• Exercer a sua profissão com espírito dinâmico, criativo, na busca de novas alternativas 

educacionais, enfrentando como desafio as dificuldades do magistério;

• Conhecer criticamente os problemas educacionais brasileiros;

• Identificar  no  contexto  da  realidade  escolar  os  fatores  determinantes  no  processo 

educativo,  tais  como o contexto socioeconômico,  política educacional,  administração 

escolar e fatores específicos do processo de ensino-aprendizagem de Matemática;

• Assumir conscientemente a tarefa educativa, cumprindo o papel social de preparar os 

alunos para o exercício consciente da cidadania;

• Desempenhar outras atividades na sociedade, para cujo sucesso uma sólida formação 

universitária seja importante fator.
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Anexo I - Atividades Complementares

PROPOSTA DE REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTAR ES DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – Ifes

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - O presente Regulamento normatiza as Atividades Complementares 
que compõem o currículo pleno do curso de Licenciatura em Matemática.

Art. 2º - As Atividades Complementares serão desenvolvidas ao longo do 
curso e são integradas por atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, conforme previsto 
no Projeto do Curso.

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS

Art. 3º - O  objetivo  das  Atividades  Complementares  é  proporcionar  ao 
estudante oportunidades de vivenciar situações que contribuam para a formação do seu perfil 
profissional, nas esferas pessoa, social, cognitiva e psicomotora.

CAPÍTULO III

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Art. 4º - As Atividades Complementares podem ser realizadas tanto na área 
específica  do  curso  como  em  outras  áreas  de  conhecimento,  desde  que  permitam  a 
complementação da formação do estudante, de acordo como o Colegiado de Curso.

§ 1º - As  Atividades  Complementares  podem  ser 
realizadas em âmbito interno ou externo ao Ifes.

§ 2º - O  Ifes  oferecerá  semestralmente  um 
calendário  de  Atividades  Complementares,  para  o  cumprimento  do  previsto  neste 
Regulamento.

§ 3º - O  estudante  poderá  cumprir  as  atividades 
previstas neste Regulamento, efetuando uma ou várias atividades, a critério do Colegiado de 
Curso.

§ 4º - O  Colegiado  de  Curso  estabelecerá  limites 
para  o  cumprimento  das  atividades  complementares  relacionadas  no  art.  5º  deste 
Regulamento.

Art. 5º - São consideradas Atividades Complementares:

I – Visitas Técnicas internas e externas;

II – Assistência e apresentações técnicas de produtos 
e serviços de empresas;

III – Assistência a exibições de vídeos informativos;

IV – Participação  como  voluntário  no  Programa  de 
Enriquecimento Curricular do Curso de Licenciatura em Matemática;
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V – Vivência  profissional  através  de  estágios 
extracurriculares;

VI – Participação  em  projetos  de  treinamento  com 
prestação de serviço à comunidade;

VII – Participação  em  programa  de  monitoria  de 
disciplinas  pertencentes ao currículo  pleno do curso  ou afim,  realizada  de acordo com as 
normas institucionais;

VIII – Participação  em  cursos,  seminários,  simpósios, 
congressos e outras atividades;

IX – Realização de curso à distância;

X – Atividades  de  pesquisa  oficiais,  aprovadas  pelo 
órgão competente do Ifes;

XI – Atividades  de extensão,  promovidas  pelo Ifes ou 
por outras Instituições de Ensino Superior;

XII – Disciplinas  extracurriculares,  pertencentes  aos 
demais cursos de graduação do Ifes ou de outra IES;

XIII – Outras, a critério do Colegiado de Curso.

Parágrafo único – Somente 
são computadas as Atividades Complementares desenvolvidas durante o período de realização 
do curso de Licenciatura em Matemática no Ifes.

CAPÍTULO IV

DA CARGA HORÁRIA

Art. 6º - A carga horária de Atividades Complementares é definida no Projeto do Curso.

Art. 7º - Para  fins  de  reconhecimento  e  controle  da  carga  horária, 
semestralmente, o item “Atividades Complementares” será incluído como disciplina, sem, no 
entanto, assim se caracterizar.

Art. 8º - Para efeito de integralização do total de horas previstas no art. 6º 
deste Regulamento, o estudante deverá entregar, semestralmente, à Coordenação do Curso 
de Licenciatura em Matemática, os seguintes documentos, nos casos em que se aplicar:

I – Relatório Individual de Atividade Complementar;

II – Solicitação de Horas de Atividade Complementar;

III – Declaração  de  Vivência  Profissional  ou  Trabalho 
Voluntário.

Parágrafo único – O estudante 
deverá entregar os formulários previstos no caput deste artigo preenchidos e acompanhados 
de documentos (fotocópias) que comprovem a realização de cada atividade.

Art. 9º - Os  seguintes  elementos  devem  constar,  obrigatoriamente,  nos 
certificados, declarações ou relatórios anexados aos documentos previstos no Art. 8º:

a) A natureza da atividade realizada (curso, palestra, 
estágio curricular não obrigatório, disciplina, monitoria, outros);

b) Indicação  da  carga  horária  cumprida  em  cada 
atividade;
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c) Entidade  promotora  e  local  da  realização  da 
atividade;

d) Indicação  do  período  e  forma  de  realização  da 
atividade;

e) Assinatura do responsável.

Art. 10 – O parecer de avaliação é expresso em horas, equivalente à carga 
horária de Atividades Complementares reconhecidas.

Art. 11 – O  reconhecimento  das  horas  é  divulgado  aos  alunos  pela 
Coordenação  do  Curso,  até  a  data  prevista  no  calendário  escolar  para  divulgação  dos 
resultados finais das disciplinas cursadas no semestre.

Art. 12 – O reconhecimento das Atividades  Complementares é cumulativo, 
devendo o aluno atingir, no mínimo, a carga horária prevista no art. 6º deste Regulamento.

Art. 13 – É considerado apto a requerer a colação de grau o estudante que 
tenha atingido a  carga horária  mínima de atividades complementares  prevista,  nos termos 
deste  Regulamento,  devendo  ter  cumprido,  ainda,  as  demais  exigências  curriculares  e 
regimentais.

Art. 14 – Dos  resultados  da  avaliação,  por  aluno,  cabe  pedido  de 
reconsideração ao Colegiado do Curso, no prazo de 2 (dois) dias, contados da divulgação dos 
resultados pela Coordenação do Curso.

CAPÍTULO V

DA ORGANIZAÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 15 – A  administração  e  a  supervisão  global  das  Atividades 
Complementares são exercidas pelo Coordenador do Curso ou profissional por ele indicado.

Art. 16 – Compete  ao  responsável  pela  administração  e  supervisão  das 
atividades complementares:

a) Apresentar  este  Regulamento  aos  alunos  e 
orientá-los sobre a forma de integralização das Atividades Complementares;

b) Avaliar os documentos constantes no art. 8º deste 
Regulamento, emitindo parecer de reconhecimento, com a totalização da carga horária;

c) Manter  o registro da  carga horária  de atividades 
complementares computada aos estudantes;

d) Encaminhar  à  Coordenadoria  de  Registros 
Escolares  o  resultado  semestral  do  reconhecimento  de  cargas  horárias  de  atividades 
complementares.

Art. 17 – Compete ao aluno:

a) Participar  de  atividades  complementares, 
requerendo e comprovando o cumprimento das mesmas;

b) Encaminhar,  semestralmente,  os  documentos 
constantes no art. 8º, com os respectivos comprovantes, à Coordenação do Curso, observadas 
as disposições dos artigos 8º e 9º deste Regulamento.

c) Buscar orientação prévia, com o responsável pela 
administração  e  supervisão  de  atividades  complementares,  sobre  as  atividades  a  serem 
realizadas;

156



d) Inscrever-se,  antecipadamente,  nas  atividades 
oferecidas.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 18 – Compete  ao  Colegiado  de  Curso  dirimir  dúvidas  referentes  à 
interpretação  deste  Regulamento,  bem  como  suprir  as  suas  lacunas  e  expedir  os  atos 
complementares que se fizerem necessários.
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RELAÇÃO DE ATIVIDADES E HORAS ATRIBUÍDAS DE ATIVIDA DES 
COMPLEMENTARES

No Descrição da Atividade Periodo No de horas
ENSINO

1 Monitoria em disciplinas do curso
por  semestre 
(máximo de 2)

30

2 Estágio extra-curricular na instituição (laboratórios, núcleos...)
por semestre   
(máximo de 4)

15

3 Curso de idioma por módulo 
A critério do 
Colegiado

4 Visita técnica por visita
Horas total da 

visita

5
Presença em palestra técnico-científica relacionada com os objetivos do 
curso

por palestra 2

6 Presença em palestra de formação humanística por palestra 2

7 Curso relacionado com os objetivos do curso por módulo 
A critério do 
Colegiado

8 Disciplinas optativas por disciplina 30
PESQUISA

9 Participação em projeto de pesquisa como bolsista ou voluntário por semestre 30
10 Publicação de artigo completo em anais de simpósios ou encontros por publicação 3
11 Apresentação oral de trabalho em congressos por publicação 5
12 Publicação de artigo completo em revista indexada em áreas afins por publicação 10

13
Participação em congresso, simpósio, mostra de iniciação científica ou 
encontro técnico-científico em áreas afins

Por participação 3

EXTENSÃO
14 Participação em evento cultural, simpósio ou evento de caráter cultural por evento 2

15
Participação  em  comissão  organizadora  de  evento  como  exposição, 
semana acadêmica, mostra de trabalhos

por evento 4

16 Ministrante de palestra  relacionada com os objetivos do curso por palestra 3
17 Participação em projetos institucionais  de extensão comunitária por projeto 10

REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL
18 Representante estudantil no colegiado do curso por reunião 2
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Anexo II - Estágio Supervisionado

PROPOSTA DE REGULAMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR PARA O CURSO DE 
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

– Ifes

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  1º.  Este Regulamento disciplina as atividades do Estágio Curricular  Supervisionado do Curso de 
Licenciatura em Matemática do Ifes, elemento indispensável à formação profissional docente.

Art. 2º.  As atividades de Estágio são obrigatórias e preponderantemente práticas e devem proporcionar 
ao estudante a participação em situações reais de vida e trabalho relacionadas à área do curso que 
integra, além de práticas simuladas.

Art. 3º. As atividades do estágio supervisionado deverão ser cumpridas a partir da Segunda metade do 
curso (5º período), após o aluno ter cumprido os componentes curriculares referentes aos conteúdos 
básicos da Matemática, os fundamentos da educação e conteúdos pedagógicos que compõe a matriz 
curricular do 1º ao 4º período.

Art. 4º.  As diretrizes do estágio Supervisionado da Licenciatura de Matemática seguem as orientações 
legais do Parecer CNE/CP009/2001, Parecer CNE nº 28/2001 e as diretrizes do Ifes para os estágios 
dos alunos da Educação Profissional de Nível Técnico e da Educação Superior.

CAPÍTULO II
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Art. 5º. As atividades do Estágio Supervisionado devem conter o seguinte conteúdo mínimo obrigatório:

I – observação das atividades escolares e docente;

II – atividades de gestão de sala de aula, supervisionadas;

III – atividades simuladas;

IV – estudos e pesquisas dirigidos para o tema escolhido pelo estagiário, sob a supervisão docente.

CAPÍTULO III
DOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELO ESTÁGIO

Art. 6º. São  responsáveis  pelo  planejamento,  organização,  realização  e  avaliação  do  Estágio 
Supervisionado:

I – Coordenador da coordenadoria de Integração Escola Empresa-CIEE, do Ifes;

II –  Coordenador do curso;

III –  Coordenador de Estágio Supervisionado;

IV –  Professor Orientador do Estágio Supervisionado.

Art. 7º. São competências da coordenadoria de integração Escola Empresa – CIEE do Ifes.

I – Responsabilizar-se pelo encaminhamento dos termos de compromisso ao professor orientador 
com as respectivas indicações de Instituições escolares potenciais para o estágio;

II – Proceder ao encaminhamento formal do estagiário para o campo de estágio, acompanhado do 
termo de compromisso.

Art. 8º . São competências do coordenador do curso de Licenciatura em Matemática do Ifes:

I – Promover a integração acadêmica entre Ifes e a comunidade;
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II – Supervisionar o atendimento às diretrizes de estágio do curso de Licenciatura em Matemática.

Art. 9º São competências do coordenador de estágios supervisionado de Licenciatura em Matemática 
do Ifes:

I – Acompanhar a execução dos planos de estágio supervisionado;

II – Promover a integração acadêmica entre Ifes e a comunidade, atuando conjuntamente com a 
coordenadoria de integração escola-empresa do Ifes;

III – Supervisionar o atendimento às diretrizes de estágio do curso de Licenciatura em Matemática;

IV – Assegurar  a  operacionalização  dos  planos  de  estágio  e  avaliar  a  dinâmica  pedagógica  dos 
mesmos, em parceria com o coletivo dos professores.

V – Divulgar o estágio supervisionado e suas diretrizes aos alunos.

VI – Discutir com alunos e professores do curso a importância do estágio na formação profissional.

VII – Assegurar o cumprimento das exigências legais educativas ligadas ao estágio.

VIII – Promover, junto aos Professores Orientadores do estágio, estudos e debates sobre o estágio 
curricular, para decidir sobre a organização do processo didático-pedagógica.

IX – Articular  e negociar com instituições, em colaboração com o CIEE, a viabilização de espaços 
para  a  atuação  dos  estagiários  e,  nesse  sentido,  facilitar  a  celebração  de  convênios  e  garantir  o 
cumprimento de seus termos.

X – Examinar as indicações dos estagiários para novos campos de estágio.

XI – Discutir e propor alternativas didático-pedagógicas, para fortalecer o espírito de pesquisa e a 
busca de novas idéias para a dinâmica de Estágio.

XII – Responsabilizar-se pelo encaminhamento dos termos de compromisso ao professor orientador 
com as respectivas indicações de Instituições escolares potenciais para o estágio.

XIII – Proceder o encaminhamento formal do estagiário para o campo de estágio, acompanhado do 
termo de compromisso.

XIV – Manter organizado e atualizado o cadastro de estagiários e o arquivo de dados referentes ao 
estágio.

XV – Outras, a critério do Colegiado do Curso.

Art. 10.  Professor orientador de Estágio Supervisionado:

I – Planejar, orientar, acompanhar e avaliar as atividades de estágio.

II – Acompanhar e orientar a confecção do plano de ação a ser executado pelo aluno estagiário no 
campo de estágio.

III – Encaminhar a discussão e elaboração de documentos e formulários relativos ao estágio.

IV – Acompanhar,  junto  às  Instituições  educativas  ,  o  desempenho  dos  estagiários  de  modo  a 
assegurar o seu êxito em toda a dinâmica do estágio.

V – Estabelecer,  na  ação-reflexão-ação,  as  bases  para  a  modificação  da  dinâmica  didático-
pedagógica do Estágio.

VI – Discutir e propor alternativas didático-pedagógicas, para fortalecer o espírito de pesquisa e a 
busca de novas idéias para a dinâmica de Estágio.

VII – Receber e avaliar os relatórios ao final do estágio, discutindo-os junto à Coordenação de curso e 
coordenação geral de estágio.

VIII – Analisar junto com o coordenador do estágio as solicitações de isenção de horas por atividades 
equivalentes.

IX – Reportar-se  à  coordenação  do  estágio  sempre  que  for  notificado  pelo  aluno  de  situações 
problemas.
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X – Encaminhar relatórios finais para a coordenação geral de estágio, observando as orientações 
recebidas.

CAPÍTULO IV
DOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS

Art. 11- São considerados estagiários, para os efeitos deste regulamento, todos os alunos do curso de 
Licenciatura  em  Matemática  que  já  cursaram  os  componentes  curriculares  que  se  constituem  pré-
requisitos ao estágio e matriculados no correspondente componente curricular.

Art. 12- O estágio será interrompido quando o aluno:

I – Trancar a matrícula;

II – Não freqüentar regularmente o curso;

III – Abandonar o curso;

IV – Mudar de curso;

V – Usar documentação falsa.

Art. 13.  Cabe ao estagiário:

I. Cumprir,  com  eficiência,  as  tarefas  que  lhe  sejam 
conferidas, dentro do espírito de equipe;

II. Representar,  condignamente,  a  Instituição  junto  aos 
órgãos conveniados;

III. Respeitar as regras e normas regimentais e disciplinares 
estabelecidas no local de estágio;

IV. Comparecer, assídua e pontualmente ao estágio;

V. Organizar, com a orientação do professor orientador do 
estágio, uma pasta contendo as atividades comprovadas 
realizadas  no  período  de  estágio  e  um  relatório  final, 
assim como seu plano de ação;

VI. Elaborar relatório de estágio de acordo com as diretrizes;

VII. Submeter-se  a  processos  de  avaliação  continuada, 
buscando a melhoria  de  seu desempenho acadêmico-
científico e de iniciação profissional;

VIII. Auto-avaliar-se,  como parte  do  processo  de  avaliação 
global de seu desempenho;

IX. Reportar-se ao professor orientador  do estágio sempre 
que  enfrentar  problemas  relativos  ao  Estágio 
Supervisionado.

CAPÍTULO V
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO ESTÁGIO

Art. 14. O processo de avaliação do estagiário será global em cada período, com apuração da carga 
horária prevista e as atividades realizadas.

Parágrafo Único. O estagiário somente pode ser promovido ao estágio supervisionado seguinte se tiver 
sido promovido, na mesma atividade, no período anterior.
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Art. 15. O processo de avaliação de desempenho obedecerá às normas gerais, estabelecidas, sendo 
considerado aprovado o aluno que cumprir a carga horária especificada na matriz curricular do curso, em 
cada período e obtiver o rendimento mínimo exigido conforme parâmetros indicativos na avaliação da 
aprendizagem do curso.

Art. 16. Os alunos que exerçam atividade docente regular na educação básica poderão ter redução da 
carga horária do estágio curricular supervisionado até o máximo de 200 (duzentas) horas.

§ 1º.  A redução tratada no caput deste artigo somente poderá ser efetivada se as atividades docentes 
corresponderem ao ensino do conteúdo de Matemática.

§ 2º.  A carga horária a ser reduzida deverá ser limitada a 50 horas por componente curricular.

CAPÍTULO VI
DAS ATIVIDADES EXTERNAS

Art. 17. As atividades de Estágio Supervisionadas serão desenvolvidas em Instituições educativas de 
Ensino Fundamental (série final) e Ensino Médio, de natureza pública ou privada, incluindo-se o Ifes.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 18. Este regulamento somente pode ser alterado pelo Colegiado do curso em concordância com as 
diretrizes gerais para o Estágio Supervisionado de curso superior do Ifes.

Parágrafo  Único.  As  especificidades  de  Estágio  serão  disciplinadas  pelo  Colegiado  do  curso, 
coordenador do curso e coordenador do Estágio Supervisionado.
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO(A) ESTAGIÁRIO(A)
Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática

Estágio Supervisionado

FORMULÁRIO 001

Nome: _____________________________________________________________

Data de nascimento: ____/____/____   Natural de: __________________________

Curso: _____________________________________________________________

Semestre Letivo: _____________________________________________________

Endereço residencial:

Rua: ______________________________________________________, nº: _____

Distrito/Bairro: _______________________________________________________

Telefone residencial: _______________  Celular:___________________________

Telefone recados:_________________________falar com:____________________

Cidade:____________________________ Estado: _________ Cep: ____________

Email1:_____________________________________________________________

Email2:_____________________________________________________________

Declaro que as informações acima são verdadeiras.

__________________________________

Estagiário(a)   
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Foto 3 x 4



CONTROLE DE COMPARECIMENTO DO (A) 
ESTAGIÁRIO(A) À ESCOLA

Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática
Estágio Supervisionado

Formulário 002

Estagiário(a): ______________________________Curso: _______________________________

Ano: ________ Semestre: ___________________ Horas previstas: _____________

Nome da Escola (do estágio): _____________________________________________________

Endereço: ______________________________________________Telefone: _______________

Data

Dia / Mês

Horário:

das      às

Número

de horas Ass. Aluna(o) Visto da Escola

Total de horas: ____________________

________________________________
Data e Assinatura da (o) aluna (o) Data, Assinatura e carimbo do Diretor da Escola           

(nº do Registro no MEC)
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Professor de Estágio Supervisionado
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CONTROLE DE VISITAS AS INSTITUIÇÃO/
PLANEJAMENTO/ORIENTAÇÃO DE ALUNOS

Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática
Estágio Supervisionado

Formulário 003

Data/ 
Tempo de 
Trabalho

Local
Atividades 

Desenvolvidas
Assinatura 
Professor

Assinatura/Carimbo do 
responsável da Instituição

Assinatura/Carimbo do 
Coordenador do Curso
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REGISTRO DE ATIVIDADES DO ESTAGIÁRIO NA 
ESCOLA

Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática
Estágio Supervisionado

Formulário 004

Estagiária (o): ____________________________________________________
Ano: _________ semestre: __________ Horas previstas: __________________
Nome da Escola (do estágio): ________________________________________
Endereço: _______________________________________________________

Telefones: _______________________________________________________

Dia/ Mês Atividade

Total de horas: ____________________

_________________________________ ________________________________
Data e Assinatura do (a) aluno (a) Data, Assinatura e carimbo do Diretor da Escola 

(nº do Registro no MEC)
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FICHA DE AVALIAÇÃO DO(A) ESTAGIÁRIO(A) 
PELA INSTITUIÇÃO ONDE FEZ O ESTÁGIO
Coordenação do Curso de Licenciatura em 

Matemática
Estágio Supervisionado

Formulário 005

ESCOLA_____________________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________n°_______________ 

Complemento:____________________________________Bairro:_______________________

Cidade_________________________________Tel.__________________________________

APRECIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO
Aluno____________________________________________________________________

* Preencher somente na Etapa que contiver docência

              Observações:  

____________________________________________________________________________
 
____________________________________________________________________________

2 -  Sugestões para a realização dos próximos estág ios:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
 
____________________________________________________________________________

                                                                      ___________,_______ de _____________de 2009

____________________________________________________
Data, Assinatura e carimbo do Diretor e da

 Escola (nº do Registro no MEC)
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1 - Características do estagiário que devem ser ava liadas Escala de notas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. iniciativa
2. interesse
3. participação
*4. Envolvimento com atividades da sala de aula.
5. envolvimento com atividades da escola / Instituição
6. competência para realização das atividades propostas
7. respeito
8. relacionamento humano
9. organização
10. assiduidade
11. disponibilidade para realização de tarefas solicitadas



FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PELO(A) 
ESTAGIÁRIO(A) 

Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática
Estágio Supervisionado

Formulário 006

Data: ____/____/________

Aluno(a)______________________________________Período:________Etapa: ______

E: Excelente  B: Bom,  R: Regular     R1: Ruim    N: Não se aplica
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CARACTERÍSTICAS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO QUE 
DEVEM SER AVALIADAS

E B R R1 NA

01 – Os objetivos do Estágio Supervisionado estão sendo alcançados de 
maneira......

5 4 3 2 1

02 – A integração do Estágio Supervisionado com as outras disciplinas do 
curso é......

5 4 3 2 1

03 – A clareza com que o Supervisor de Estágio orientou suas dificuldades 
e dúvidas é considerada......

5 4 3 2 1

04 – A forma como o Supervisor de Estágio consegue incentivar os alunos 
para a vivência da prática do Estágio Supervisionado é considerada......

5 4 3 2 1

05 – O aproveitamento do tempo de orientação de estágio é 
considerado......

5 4 3 2 1

06 – As orientações dadas pelo Supervisor de Estágio para a elaboração do 
Relatório Final de Estágio é considerada......

5 4 3 2 1

07 – O desempenho geral do Supervisor de Estágio é considerado...... 5 4 3 2 1
08 – A receptividade do dirigente do campo de estágio (escola e outros 
ambientes educativos) foi......

5 4 3 2 1

09 – A receptividade do(s) docente(s) do campo de estágio (escola e outros 
ambientes educativos) foi......

5 4 3 2 1

AUTO-AVALIAÇÃO
10 – Avalio meu interesse pelas orientações de Estágio Supervisionado 
como......

5 4 3 2 1

11 – Avalio meu interesse pelas atividades desenvolvidas no campo de 
estágio (escola e outros ambientes educativos) como......

5 4 3 2 1

12 – Meu envolvimento nas atividades desenvolvidas no campo de estágio 
foi......

5 4 3 2 1

13 – Em geral, minha atuação no campo de estágio foi...... 5 4 3 2 1

APRESENTE SUGESTÕES PARA MELHORIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO (no verso)



Anexo III – Fluxograma do Curso
1º Período 2º Período 3º Período 4º Período 5º Período 6 º Período 7º Período 8º Período

A Fundamentos da 
matemática 
Elementar I

Fundamentos da 
Matemática 
Elementar II

                        A1

Cálculo I

 A2

Cálculo II

A3

Cálculo III

A4

Calculo Numérico 

A5

Introdução à Análise

A5

Tópicos Especiais em 
Matemática

B Geometria I Geometria II

B1

Geometria Analítica 

C2

Prática de Ensino 
(Ensino Médio)

Álgebra Linear Teoria dos Números
 

A3

Algebra II

B6

Filosofia da 
Matemática

C Introdução à Lógica Introdução à 
Geometria Analítica 

Psicologia da 
Educação

Modelagem 
Matemática I

A3

Modelagem 
Matemática II

C4

Análise Combinatória 
e Probabilidade 

A3

Estatística 

C6

Matemática 
Financeira

D Leitura e Produção 
de textos 

Metodologia do 
Trabalho Científico

História da 
Matemática

Bases Sócio-
Filosóficas da 
Educação (Filosofia 
da Educação) 

Instrumentação para 
o Ensino

Bases Sócio-
Filosóficas da 
Educação II 
(Sociologia da 
Educação)

Educação de Jovens 
e Adultos

Libras

E História da Educação 
Brasileira

Tecnologias 
Integradas à 
Educação

Política e 
Organização da 
Educação Brasileira

Didática Geral Estágio 
Supervisionado I

Antropologia da 
Educação 
(Diversidade e 
Educação)

Educação em 
Direitos Humanos 

Monografia II

F7

F Resolução de 
Problemas

Prática de Ensino 
( Ensino 
Fundamental)

Álgebra I

A2

Prática de Ensino Monografia I CTS – Ciência, 
Tecnologia e 
Sociedade

G Metodologia de 
Pesquisa

Estágio 
Supervisionado III

H6

Estágio 
Supervisionado IV

G7
H Estágio 

Supervisionado II 
E5

Atividades 
Complementares 

                                                                                      Convenção

169

Nome da disciplina

Pré-requisito


