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1- Introdução

1.1 - Apresentação 

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

longa tradição na oferta de um ensino de qualidade, com preponderância para as disciplinas de

Física e Matemática. Particularmente, na disciplina de Matemática esse fato é confirmado no

bom  desempenho  de  seus  alunos  nos  exames  de  vestibulares  para  ingresso  em  cursos

superiores,  em especial  nas áreas das ciências  exatas,  desde a época da Escola  Técnica

Federal. A boa formação em matemática de seus alunos nos cursos de nível médio se constitui

em mais uma evidência do padrão de ensino dessa disciplina. 

Desde o início da elaboração deste projeto havia uma certeza entre os elaboradores:  que

ensinar com qualidade a matemática no ensino médio não constitui condição suficiente para a

construção de um bom curso de formação de professor de matemática para a escola básica.

Contudo, essa condição favorece uma proposta de formação de professor que procura romper

como o antigo dilema presente na formação de professores, isto é, que o professor que forma o

professor da educação básica, em geral, não conhece a realidade da escola. Este foi o ponto

inicial da reflexão realizada na Coordenadoria de Matemática ao longo do ano de 2007 e que

culminou na elaboração deste projeto de curso de licenciatura, cuja primeira turma deverá ser

iniciada em 2008. 

Na elaboração deste projeto foram reunidos diversos profissionais: professores pesquisadores

da  área  da  Educação  Matemática,  professores  pesquisadores  em  matemática  aplicada  e

profissionais da área Pedagógica do Ifes. Professores pesquisadores do Centro de Educação

da Universidade Federal do Espírito Santo também colaboraram com discussões e reflexões.

Portanto, este projeto é resultado da colaboração de diversos profissionais que têm em comum

a perspectiva de um curso de formação inicial  que promova a construção da identidade de

professor em sua dimensão técnica e política. 

1.2 - Justificativa

A exigência estabelecida na Lei 9.394/96 de que os professores da educação básica tenham

curso  superior  colocou  em  evidência  a  formação  do  professor  nas  políticas  públicas  de

educação. 



Soma-se a isso o quadro alarmante do ensino, constatação feita por especialistas e gestores

da educação diante dos resultados das avaliações da educação básica,  considerando-se o

desempenho dos alunos quanto a competências básicas que deveriam ser desenvolvidas na

escola.  Como exemplo,  tomamos o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)

para as séries finais do ensino fundamental que foi de 3,5 em 2005 e 3,8 em 2007, enquanto

os países desenvolvidos apresentam índices acima de 6. Para o ensino médio as notas foram

3,4 e 3,5, respectivamente para 2005 e 2007 (fonte:  http://ideb.inep.gov.br).  

Outro dado que salienta o quadro crítico da educação brasileira foi mostrado pelo Conselho

Nacional de Educação – CNE, em parecer emitido em a Câmara de Educação Básica. Neste

parecer é apresentado um balanço onde se prevê um possível "apagão no ensino médio" no

Brasil. O estudo foi fundamentado em uma pesquisa do Instituto de Pesquisa (Inep) ligado ao

MEC. O texto estima a necessidade de cerca de 235 mil professores nesse nível de ensino em

todo o País. O relatório também destaca que a situação do ensino médio no Brasil se tornará

ainda mais agrave, se nenhum providência for tomada em relação à formação de professores

para as áreas de ciências e matemática.  A tabela abaixo evidencia outra questão, qual seja, a

desmotivação e o pouco interesse dos jovens em buscar a carreira do magistério, pois verifica-

se uma grande evasão nos cursos de licenciatura (ver tabela), em decorrência da maioria dos

cursos não focarem questões específicas relacionadas à formação do professor para a escola

básica.  

CURSO PERCENTUAL DE EVASÃO

Licenciatura em Matemática 56%

Licenciatura em Química 75%

Licenciatura em Física 65%

Licenciatura em Biologia 42%

Licenciatura em História 44%

Licenciatura em Geografia 47%

Licenciatura em Letras 50%

Licenciatura em Educação Artística 52%

TABELA 2: Evasão nos cursos de Licenciatura, 1997 

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

Embora os dados façam referência a mais de uma década passada, é provável que não tenha

ocorrido uma alteração positiva. 
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De fato, nestes últimos anos a única novidade em termos de política pública para a formação

de professores foram as Diretrizes Curriculares para os cursos de licenciatura, instituídas pelo

Conselho Nacional  de Educação – CNE nos anos de 2001 e 2002. Como resultado desse

quadro,  atualmente  apenas  27% dos  professores  de  matemática  da  escola  básica  possui

formação específica, ou seja, foram formados e estão aptos para o exercício do magistério.

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%

    TABELA 03 — Percentual nacional de docentes com formação 

    específica, por disciplina.

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

Apropriando-se  da  expressão  usada  no  relatório  do  CNE  ao  tratar  do  ensino  médio,  a

perspectiva é a de que,  no Brasil,  num futuro bem próximo ocorra um “apagão do Ensino

Médio”.  Dois fatores corroborariam para o cumprimento dessa triste profecia: 1) o número de

professores formandos nos cursos de licenciaturas não é 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 minimizar o problema relativo à formação do professor para a escola

básica, a Secretaria de Ensino Tecnológico – SETEC/MEC tem induzido a criação de cursos de

licenciatura nas Instituições Federais de Ensino Tecnológico. 

Refletindo sobre a realidade do Estado Espírito Santo, percebemos que a única oferta pública

de Licenciatura  Plena em Matemática  é a oferecida pela  Universidade  Federal  do Espírito

Santo - UFES, com turmas nos campus de Vitória e São Mateus, com uma média de 80 vagas

anuais. 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 a demanda das escolas de nível

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


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 abaixo mostra que a relação candidato vaga da UFES, nos últimos 06 (seis) anos, é

compatível com a criação de outro curso numa Instituição Pública.

            

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

 Tabela 04 – Relação candidato / vaga no curso de licenciatura da UFES              
   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 três outros cursos de Licenciatura em Matemática

são oferecidos por instituições privadas, dois em municípios da Grande Vitória e o terceiro no

interior do Estado. 

A  partir  do  exposto  anteriormente,  a  perspectiva  da  criação  do  curso  de  Licenciatura  em

Matemática detalhado neste projeto é a de preencher a enorme lacuna existente nesta área do

conhecimento considerada estratégica para o desenvolvimento sócio-cultural do Estado e do

Brasil. 

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 comissão elaboradora desta proposta e os professores da Coordenadoria da Área

de Matemática avaliam que O IFES possui plenas condições em ofertar o curso de Licenciatura

em Matemática para atender a demanda da formação de professores para a escola básica em

nossa região. A proposição deste curso está em conformidade com a missão institucional do

Ifes e é amparada no arcabouço legal a legislação em vigor. 
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A Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no Artigo

62 estabelece a-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 (Lei 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”.  Em Dezembro  de 2008  foi  editado  do

Decreto que cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo

que  estabelece  a  obrigatoriedade  da  oferta  mínima  de  20%  de  cursos  de  licenciatura,

especialmente nas áreas de ciências e matemática.

2- CONCEPÇÃO, FINALIDADES e OBJETIVOS 

Após a promulgação da Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação as políticas

públicas para a formação de professores começaram a ganhar forma, ante a exigência de nível

superior para os professores da educação básica.

Em 2002 instituiram-se as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores

para  a  Educação  Básica  colocando  em  evidência  o  desenvolvimento  das  competências

pessoais,  sociais  e  profissionais  nos cursos de formação inicial,  cuja  “prática  deverá  estar

presente desde o início do curso e permear a formação do professor” (art. 12).

As  Diretrizes  apontam  alguns  princípios  norteadores  que  deverão  balizar  a  formação  do

professor: a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor;

foco  nos  processos  de  ensino  e  aprendizagem  por  meio  da  pesquisa,  tendo  em vistas  à

formação de um professor que compreende os processos de construção do conhecimento; as

aprendizagens deverão ser orientadas pelo princípio da ação-reflexão-ação tendo a resolução

de situações-problema como estratégias didáticas provilegiadas (BRASIL, MEC/CNE, 2002). 

Nesse sentido, 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 o binômio matemática-cidadania a partir da conjugação

de  conhecimentos  específicos  da  matemática  e  das  Ciências  da  Educação.    Tem como

perspectiva a formação de profissionais numa dimensão integradora entre a Matemática e as

outras  áreas  do  conhecimento  científico.  Por  conseguinte,  parte  do  pressuposto  que  a

formação do ser humano deve 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  tem como horizonte  a

formação  integral,  mirando  nos  interesses  humanos  como  eixos  básicos  de  um  currículo

destinado  à  formação  profissionais  educadores  matemáticos.  Buscamos  em  Nóvoa  uma

dimensão formativa que leve em conta o desenvolvimento de três famílias de competências:

saber relacionar e saber relacionar-se;  saber organizar e saber organizar-se; e, saber analisar

e saber analisar-se.  Considera  Nóvoa que essas capacidades são essenciais  para que os

professores se situem no novo espaço público da educação” (2002, p.22).

Detalhando essas capacidades, salienta Nóvoa que saber organizar e saber organizar-se diz

respeito a necessidade de o futuro professor  apreender  a repensar o trabalho escolar  e o

trabalho profissional. Quanto ao saber relacionar e saber relacionar-se, considera que o novo

espaço público da educação chama os professores a uma intervenção técnica, mas também a

uma intervenção política, a uma participação nos debates sociais e culturais, a um trabalho

continuado junto das comunidades locais.  Quanto ao saber analisar e saber analisar-se , o

autor propõe o conceito de ‘transposição deliberativa’ em contraposição ao de ‘transposição

didática’, para falar de “uma ação docente que exige um trabalho de deliberação, um espaço

de  discussão  onde  as  práticas  e  as  opiniões  singulares  adquiram  visibilidade  e  sejam

submetidas à opinião dos outros” (p. 27). 

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 e a prática como pólos separados, até antagônicos, no exercício profissional

do professor. Conforme salienta Roldão, “...é justamente nesta interface teoria-prátrica 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  concepção  de  currículo  relaciona-se  a  um

comprometimento  e  filiação  social  (Domingues,  1986),  este  curso  tem  como  fundamento

ontológico  a constituição do homem enquanto  ser  que se humaniza através 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  constituiu  num

instrumento  de  transformação  do  homem  e  da  sociedade.   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 à 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
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mobilizar saberes múltiplos e plurais, num entendimento de que todo o conhecimento situa-se

num determinado tempo e espaço. Nesse sentido, o processo de formação deverá conjugar um

corpo  de  conhecimentos  onde  se  evidencie  que  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  a  elaboração  de  comportamentos  compatibilizados

socialmente, isto é, aponte para uma perspectiva  sócio-cultural (D’Ambrósio, 2001). 

O segundo diz respeito ao conhecimento matemático em sua especificidade e que se relaciona

com outros conhecimentos, abrangendo uma dimensão mais ampla. Nessa perspectiva, o rigor

matemático deverá ser outro aspecto salientado, pois comunica e expressa uma determinada

visão  e  concepção  de  Matemática,  de  Ciência,  de  Homem e  de  Sociedade.  Para  isso,  a

perspectiva sócio-histórica constitui o elemento que matizará o saber e o rigor matemático em

seu contexto atual, particularmente numa época em que proliferam computadores e máquinas

capazes de executar bilhões de cálculos em fração de segundos e com fantástica precisão. 

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” (MIGUEL e BRITO, 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 gênios”,  “não consigo aprender

matemática”, etc. Falas como essas, em geral originadas das frustrantes experiências com a

matemática  escolar,  comunicam  representações  sociais  que  evidenciam  a  presença  de

concepções absolutizadoras da matemática (Curi). 

O terceiro aspecto a considerar diz respeito 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 a teoria

e a  prática  enquanto  componentes  presentes na formação do professor  que exercerá  sua

atividade  docente  e,  concomitantemente,  será  um pesquisador  dessa  prática,  por  meio  da

reflexão sobre a mesma.  Concordamos com Severino (2001)  que o currículo  necessário  á

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

e que transcendem cada uma das disciplinas, visando a 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).

Além  do  exposto,  a  perspectiva  aqui  apontada  salienta  que  a  formação  do  professor  de

matemática  para  o  século  XXI  deva  contemplar  outras  três  dimensões  necessários  ao

profissionalismo docente: a competência técnica, isto é, o domínio do conhecimento no campo

de atuação e 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 epistemolígica, o conhecimento é sempre uma resultante de uma trama de

relações sócio-culturais e ideológicas.

Portanto, a partir das considerações argumentadas anteriormente, o curso de Licenciatura em

Matemática do IFES proposto neste projeto insere-se na teia de fios que visa a construção de

uma sociedade plural, justa e democrática por meio da articulação entre trabalho, ciência, e

educação. 

3- PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

A partir do exposto anteriormente, perguntar-se-á, qual o perfil  desejado para o profissional

formado no curso de Licenciatura em Matemática do IFES? Algumas questões são necessárias

para  responder  a  essa  indagação.  Estamos  diante  de  uma sociedade  complexa,  que  nos

submete a desafios e questões paradoxais,  ao mesmo tempo em que,  contraditoriamente,

somos submetidos  a  uma explosão  de conhecimentos  e  tecnologias  que  nos  leva  a  viver

situações e pensar coisas antes não imaginadas, obrigando-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)
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Numa sociedade  complexa,  também é complexa  a  questão do perfil  do  profissional  a  ser

lapidado nos cursos de formação inicial, principalmente nos de professores, profissional que

lidará com muitas das questões que nos desafiam nesse momento histórico. 

Diante disso, o curso de Licenciatura em Matemática do IFES estrutura o perfil de conclusão do

seu  licenciado  embasado  no PARECER CNE/CES 1.302/2001  que trata  das DIRETRIZES

CURRICULARES PARA CURSOS DE MATEMÁTICA e no conceito da Matemática como uma

ciência  viva,  fruto  de  sua História  e  da  História  das  pessoas  que  constituiram este  saber

enquanto uma ciência fortemente ligada à vida, mas, também fundamental ligada ao espírito, e

que  a  partir  desse  caráter  o  formando  de  licenciatura  poderá  contribuir  para  mudanças

significativas para o ensino dessa disciplina.

A partir da legislação citada, temos 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.  (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.

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 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;

Articuladas a essas competências, buscar-se-á o desenvolvimento das seguintes habilidades e

atitudes profissionais:

a) identificar, formular e resolver problemas na sua área de aplicação,
utilizando rigor lógico-científico na análise da situação-problema.
b)  estabelecer  relações  entre  a  Matemática  e  outras  áreas  do
conhecimento. 
c) interessar-se e envolver-se nas 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) aprimorar-se em estudos de pós-graduação
k) trabalhar na interface da Matemática com outros campos de saber
(PARECER CNE/CES 1.302, p. 03 e 04, 2001)

Em  relação  ao  curso  de  Licenciatura  em  Matemática,  que  tem  como  objetivo  principal  a

formação de professores para o ensino básico e para a pesquisa sobre sua prática profissional, as

competências requeridas são às seguintes (PARECER CNE/CES 1.302, p. 03, 2001):

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.  

5- FORMA DE INGRESSO  

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

vestibular do IFES, concorrendo as vagas ofertadas. Os critérios estabelecidos no Edital do

Exame  Vestibular  estão  disciplinados  pela  Constituição  Federal,  pela  LDB,  pelo  Parecer
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CNE/CP nº  95/98 e pelos  Decretos  nº  2.306/97 e nº  2.406/97.  Assim,  o  candidato  deverá

demonstrar competências relativas às bases científicas adquiridas no Ensino Médio nas áreas

de  Ciências  da  Natureza,  de  Ciências  Humanas  e  de  Códigos  e  Linguagens  e  Redação,

conforme edital. 

6- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

A  matriz  curricular  do  Curso  de  Licenciatura  em  Matemática  do  IFES  está  estruturada

obedecendo ao que é estabelecido na legislação em vigor quanto à carga horária total e aquela

prevista  nos  eixos  curriculares  que  organizam  as  disciplinas,  sendo  estas  estabelecidas

segundo um conjunto de créditos a serem desenvolvidas em oito períodos semestrais letivos

de 15 semanas cada, 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. Compõem essa estrutura as

Atividades Complementares, enquanto componente extra-curricular que constitui a formação

inicial do professor.

Essa estrutura foi concebida em conformidade com as diretrizes para cursos de licenciaturas,

conforme  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 é dividida entre os eixos curriculares que constituem as dimensões formativas

do licenciado em matemática. Esses eixos se articulam, expressando um conhecimento que

embora  se  manifeste  disciplinarmente,  deve  extrapolar  essa  disciplinaridade  no  fazer

pedagógico, assumindo uma dimensão interdisciplinar e multidisciplinar.  

Dessa forma, as duas mil, novecentos e trinta horas (2.930 h) estão distribuídas do seguinte

modo:

 Disciplinas de prático-pedagógicas -  435 horas 

 Estágio Supervisionado –  450 horas 

 Disciplinas de conhecimento específico – 1.890

 Atividades Complementares (Acadêmico-Científico-Culturais) – 200 h 

O tempo mínimo para integralização curricular será de 8 (oito) períodos, e o tempo máximo de

16 (dezesseis) períodos/semestres.



6.1- EIXOS CURRICULARES

Em conformidade com a legislação, a matriz curricular está estruturada segundo os quatro os

eixos que constituem as dimensões do conhecimento necessários à formação do professor e,

numa  perspectiva  de  articulação  entre  as  disciplinas,  integram  estes  conhecimentos:

Conhecimentos  Científicos,  Prática  como  Componente  Curricular,  Estágio

Supervisionado e  Atividades  Complementares.  No  desenvolvimento  do curso  espera-se

uma  articulação  entre  as  disciplinas  pertencentes  a  esses  eixos,  conforme  estabelece  a

Resolução do CNE/CES de 2003.  A carga horária prevista para esses eixos,  bem como a

natureza e dimensão do conhecimento que cada um deles expressa está abaixo colocada: 

EIXOS Dimensão do 
Conhecimento

Especificidade do conteúdo Carga 
Horária

Eixo 1 Cientificos- Culturais 1- Específico da Matemática, 
com 1.500 h

2- Dos Fundamentos da 
Educação, com  240 h

1.740 h

Eixo 2 Prática como Componente
Curricular

1- Prática Pedagógica,   
didática e metodologia na 
sala de aula, com 240h

2- Prática de Pesquisa  na sala
de aula, com 180h

420 h

Eixo 3
Estágio Supervisionado     Prática reflexiva da docencia 450 h

Eixo 4 Ativ. Complementares Atividades Extra Curriculares, 
Acadêmicas e Culturais

200 h

Total = 
2.810 h
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Considerando-se a dimensão do conhecimento e sua natureza, cada eixo pode ser assim 

identificado:

I) Eixo 1- Conteúdos de natureza Científicos: 

Constituído das disciplinas que abordam: a) os conteúdos específicos da Matemática; e b)

os conteúdos dos Fundamentos da Educação. O ponto de partida é a especificidade do

saber matemático e o das ciências da educação, tendo em vista o processo de articulação

entre ambos e tendo como ponto de chegada a compreensão da construção do conhecimento

enquanto totalidade, sempre parcial, como condição necessária e suficiente à formação inicial

do professor. 

As  Componentes  Curriculares  de  Natureza  Científico-culturais envolvem  os  aspectos

específicos da área de conhecimento matemático, assumindo uma dimensão teórico-prática

em  seu  desenvolvimento.  Relacionam-se  a  conteúdos  básicos,  profissionais  e

complementares,  essenciais  para  a  compreensão  da  Matemática  enquanto  um  saber  que

proporciona o estudo que visa ao domínio dos fenômenos da natureza e humanísticos-sociais.

a) Conhecimentos específicos da matemática 

A  especificidade  do  saber  matemático  é  iniciada  com  os  Fundamentos  da  Matemática

Elementar I e  II,  cuja finalidade é propiciar  ao aluno um sólido domínio da matemática do

ensino fundamental e médio, preparando-o para as disciplinas da matemática superior. Aqui é

levado  em  consideração  não  apenas  o  ensino  do  conteúdo  em  si,  mas  também  o

desenvolvimento metodológico como conhecimento que constitui importante aspecto formativo

da formação do professor de matemática. 

A  partir  do  segundo  período  do  curso  o  aluno  deverá  apreender  a  matemática  em  seus

métodos quantitativos e analíticos, pelo desenvolvimento dos conceitos de Funções, Limites,

Derivadas  e  Integrais,  ferramentas  da  matemática  superior  que,  em  seus  vários  temas  e

assuntos, são abordados nas disciplinas de  Cálculo I, II, III e IV. Para concluir este bloco é

proposto  a  disciplina  Introdução  à  Analise ,  cuja  abordagem  é  voltada  para  fornecer  ao

professor  de  matemática  uma  visão  mais  ampla  daqueles  conceitos  que  estruturam  a

matemática  superior.  Na  disciplina  Tópicos  Especiais  em  Matemática  é proposto  o

desenvolvimento de temas que permitam um retorno aos conteúdos específicos da matemática

e que porventura tiveram alguma lacuna ao longo dos períodos anteriores. Visa, pois, fornecer

ao aluno em final de curso uma compreensão geral de sua formação matemática e que esteja

em articulação com a formação para a docência na educação básica.  

Paralelamente  ao  desenvolvimento  dos  conteúdos  presentes  nos  métodos  quantitativos  e

analíticos, o ramo da linguagem e da representação é iniciado com a disciplina Introdução à

Lógica,  cuja  abordagem deverá  proporcionar  uma  ampla  compreensão  da  matemática

enquanto ciência estruturada a partir da linguagem lógico-formal. 



No bloco de disciplinas Geometria I, Geometria II e Geometria III, coloca-se a a perspectiva

da  formação  que  dê  suporte  aos  professores  para  atuarem  em  sala  de  aula  do  ensino

fundamental  e  médio.  Essas  disciplinas  têm  como  objetivo  o  desenvolvimento  de  um

pensamento geométrico desde níveis mais simples, envolvendo a visualização, até níveis mais

complexos, envolvendo o rigor a que a geometria se submete. Sendo assim, as geometrias

traçam um caminho próximo aos níveis propostos pelos modelo de Van Hiele (CROWLEY,

1994): visualização, análise, dedução informal, dedução e rigor. Vale destacar que esses níveis

não  surgem  de  forma  linear  e  cadenciada,  mas  podem  acontecer  simultaneamente  e

ciclicamente, ou seja, em determinadas situações um aluno pode apresentar características de

um nível  mais elevado,  como a dedução e logo depois  pode apresentar características de

níveis  inferiores,  como a análise.  Na  Geometria I,  pretende-se que essa disciplina  inicia  a

discussão geométrica no curso. Parte do nível básico do modelo de Van Hiele: visualização. É

a partir  da visualização das formas geométricas no cotidiano dos alunos que ele iniciam a

exploração  de  figuras  geométrica  planas.  Vale  destacar  que,  muitas  vezes,  esse  será  o

primeiro contato com a geometria, haja visto a descaso com o ensino dessa disciplina. O foco

dessa disciplina é a geometria desenvolvida proposta, pelos PCN´s, ao Ensino Fundamental.

Na  Geometria  II  é dado sequência  com a discussão  da geometria  espacial,  retornando e

aprofundando os conceitos apresentados em Geometria I, agora nas formas e representações

poliédricas.  O foco do desenvolvimento é a proposta e Orientações Curriculares do Ensino

Médio, isto é, que “o estudo da Geometria deve possibilitar aos alunos o desenvolvimento da

capacidade  de  resolver  problemas  práticos  do  quotidiano.  (BRASIL,  2006,  p.  75).  Na

Geometria III  pretende-se sistematizar a discussão do pensamento geométrico, focando na

construção do processo de dedução e do rigor. Propõe-se a apresentação da geometria a partir

da  lógica  axiomática  euclidiana  e,  como  perspectiva,  chegar  até  outras  representações

propostas nos modelos das geometrias não euclideanas. Com o mesmo enfoque e as mesma

orientações no desenvolvimento curricular, aqui é colocada a necessidade da construção de

um pensamento geométrico com mais rigor, pois propõe-se 

um estudo em que os alunos podem ter  uma oportunidade especial,
com certeza não a única, de apreciar a faceta da Matemática que trata
de teoremas e argumentações dedutivas. (ibidem, 2006, p. 75).

Esse bloco de disciplinas de geometria tem como referência um ensino focado na resolução de

problemas, trazendo sempre para a sala de aula o contexto histórico em que os conhecimentos

surgiram e dialogando,  sempre que possível,  com as novas tecnologias da informação. Em

relação às novas tecnologias destaca-se o trabalho com softwares de geometria dinâmica e da

linguagem Logo.

Ainda no eixo da especificidade do saber matemático são colocadas três disciplinas que visam

integrar a álgebra e geometria, reunindo uma abordagem analítica e quantitativa:  Geometria
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Analítica e Àlgebra Linear. Ambas compõem o ramo da Matemática que estuda as relações

existentes entre a Álgebra e a Geometria,  possibilitando que entes geométricos tenham as

suas propriedades definidas  e estudadas por  meio  de métodos algébricos.  A Introdução à

Geometria Analítica visa recapitular os conceitos dos ensino médio necessários ao estudo da

geometria analítica no ensino superior. Nesse sentido, a Geometria Analítica, a partir do estudo

do conceito de base dos conjuntos IR2 e IR3, possibilita a generalização do IRn e a definição de

outros espaços vetoriais em Álgebra Linear. Essas disciplinas contribuem de forma significativa

na formação do aluno permitindo-o fazer a ligação entre conceitos geométricos e conceitos

algébricos  estudados  ao  longo  do  curso  e  aplicar  esses  conhecimentos  na  resolução  de

problemas.

Tendo estruturado um conhecimento da matemática e compreendido sua constituição lógico-

formal-axiomática,  aprofunda-se  esta  temática  nas  disciplinas  de  Teoria  dos  Números e

Álgebra,  respectivamente  nos  5º  e  6º  períodos.  Espera-se  propiciar  a  compreensão  da

construção da Matemática enquanto ciência que nasce da idéia de número e sua relações,

sendo  as  mesmas  construídas  pela  linguagem  que  se  generaliza  obedecendo  à  regras  e

procedimentos da sua lógica formal, segundo uma coerência e completude que organizam as

estruturas algébricas . 

Para  compor  o  quadro  de  referência  sócio-histórico  é  proposta  a  disciplina  História  da

Matemática. Prevista no 5º período, intenciona fornecer a perspectiva de uma Ciência que se

transforma, mediada pela ação humana em seu contexto sócio, histórico e cultural. Trazendo

atividades que problematizem a construção dos principais conceitos matemáticos ao longo da

história,  a perspectiva é romper com a concepção de que a Matemática constitui-se numa

construção  puramente  formal  e  abstrata,  desenvolvida  descontinuamente  e  totalmente

despossuída de significado em sua origem.

Visando a compreensão da matemática enquanto conhecimento que possibilita a compreensão

da  realidade  em  sua  dimensão  de  imprevisibilidade  é  proposta  a  disciplina  Análise

Combinatória  e  Probabilidade,  tendo  em vista  que  este  constitui  conteúdo  básico  a  ser

desenvolvido no ensino médio. Do mesmo modo, a  Estatística é prevista tendo em vista a

organização, representação e compreensão de dados quantitativos e sua conjugação com os

modelos probabilísticos.

Numa perspectiva interdisciplinar da matemática, em especial aquela desenvolvida na escola

básica,  a  disciplina  Modelagem na  Educação Básica visa  aprofundar  a  compreensão da

aplicação da matemática nas outras áreas de conhecimento, tendo em vista que constituem

modelos  determinísticos  ou  probabilísticos  que  possibilitam  o  estudo  quantitativo  e  a

representação de fenômenos físicos, naturais e sociais.

Para finalizar as disciplinas específicas da Matemática e que compõe esse eixo, é colocado a

disciplina  Tópicos  em Matemática,  no  final  do  curso.  Aqui  serão retomadas  questões do



ensino-aprendizagem  da  matemática  e  outras  temáticas  relativas  à  formação  do  professor

problematizadas ao longo do curso.  Assim, poderão ser aprofundados aspectos que ficaram

em abertos ou constituíram-se em lacunas.

b) Conhecimentos dos Fundamentos da Educação

Compondo o  eixo  1,  dos  conteúdos de natureza científicos  e  culturais,  estão definidas  as

disciplinas  dos  Fundamentos  da  Educação.  As  temáticas  são  organizadas  segundo  uma

concepção de que o fazer pedagógico requer a compreensão do fenômeno educativo, em sua

totalidade. Nesse sentido, as disciplinas matizadas nas ciências humanas de referência têm

como horizonte as temáticas presentes no ensino-aprendizagem e nas teorias da educação, a

partir de uma perspectiva curricular que contemple uma visão ampla da educação como prática

social que possui uma base sócio-filosófica, histórica e cultural. 

Essas  disciplinas  compõem  o  seguinte  quadro:  História  da  Educação,  Bases  Sócio-

Filosóficas da Educação I e II  (que compreende as tradicionais disciplinas de Filosofia da

Educação e Sociologia da Educação), Psicologia da Educação, Política e Organização da

Educação Básica e Gestão Escolar. 

Em todas elas  é  previsto  um enfoque que permita ao futuro professor  a  compreensão do

processo educativo em sua especificidade e amplitude, dos processos formais de educação

centrados  no  aluno,  no  professor,  na  organização  escolar  possuidora  de  um  cotidiano  e

especificidades administrativas, bem como nas políticas educacionais. 

No âmbito da gestão escolar, a perspectiva é fornecer ao futuro professor uma compreensão

da legislação e dos processos de organização e planejamento com vistas à eficiência e eficácia

na educação. 

   Eixo 2 – Prática como Componentes Curriculares:

A  Prática  como Componente  Curricular agrupa  um conjunto  de  disciplinas  que  visa  ao

desenvolvimento da dimensão da docência em sua especificidade (professor de matemática) e

generalidade  (identidade  de  professor)  por  meio  da  articulação  entre  os  várias  dimensões

presentes  na  formação  inicial  do  professor  de  matemática.  Para  isso,  as  disciplinas  são

constituídas de conhecimentos que não se resumem unicamente ao “como fazer”,  mas ao

“fazer”  que é  originado  da reflexão  analítica  sobre  o ato educativo  que em sua totalidade

extrapola o simples ensinar algo a alguém. Mas, superando a especificidade da matemática,

considera os alunos, os professores, a sala de aula e a escola como ponto de partida para

compreensão dessa totalidade. 
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Segundo Ponte, “um professor, para exercer adequadamente a sua atividade profissional, tem

a)  de ter  bons conhecimentos  e  uma boa relação  com a matemática;  b)  de conhecer  em

profundidade o currículo e ser capaz de o recriar de acordo com a situação de trabalho; c) de

conhecer o aluno e a aprendizagem; d) de dominar os processos de instrução, os diversos

métodos e técnicas, relacionando-os com os objetivos e conteúdos curriculares; e) conhecer

bem  o  seu  conteúdo  de  trabalho,  nomeadamente  a  escola  e  o  sistema  educativo;  e  f)

conhecer-se a si mesmo como profissional”. (2001, p. 03). Tendo em vista as considerações

anteriores, o eixo da Prática como Componentes Curriculares é sub-dividido em dois blocos.  

O primeiro bloco aponta para a dimensão da prática docente, sendo constituído das disciplinas

denominadas:  Informática na Educação Matemática,  Observação e Reflexão do Trabalho

Escolar – ORTE, divididas em I, II , III e IV. A perspectiva aqui colocada é a de que a prática

da docência deve nascer inicialmente da reflexão no/do cotidiano escolar. Aponta para o futuro

professor uma aproximação com as dimensões que envolvem a organização, planejamento e

gestão de uma instituição educacional. 

O segundo aponta para a dimensão do professor pesquisador e é constituído das disciplinas de

Tendências da Pesquisa em Educação Matemática, Metodologia da Pesquisa e Trabalho

de Conclusão do Curso I e II .  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  a  participar  dos

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

de incentivo à docência (Pró-Docência, PID, etc.).

Considerando-se o crescente uso das tecnologias nos processos de ensino-aprendizagem, a

disciplina Informática na Educação Matemática tem a perspectiva de proporcionar ao futuro

professor a criação de uma cultura de uso dessas tecnologias,  em especial  os programas

computacionais  voltados para o ensino de matemática numa perspectiva de construção do

pensamento, linguagem e representação matemáticas.

As disciplinas denominadas de Observação e Reflexão do Trabalho Escolar – ORTE estão

divididas em I, II e III. Nelas são previstos o desenvolvimento de temáticas na perspectiva de

colocar  o  aluno,  futuro  professor,  interagindo  (reflexão-ação-reflexão)  com  as  práticas

pedagógicas do ensino-aprendizagem  de matemática, bem como as de outras especificidades

e modalidades presentes na educação básica.



-  ORTE  I traz  para  a  formação  docente  a  reflexão  e  prática  do  ensino-aprendizagem  da

Matemática  como  conhecimento  que  permite  a  elaboração  de  raciocínio  lógico  para  a

resolução de problemas. A perspectiva é de iniciar o aprendizado dos conceitos matemáticos,

numa dimensão da ciência  que se integra e é usada como ferramental analítico e instrumental

para compreensão da realidade. Nesse sentido, apresenta uma abordagem metodológica que

se aproxima da interdisciplinaridade e integração curricular, como condição para promover o

gosto  pela  matemática  e  valorização  de  sua  linguagem  e  raciocínio  para  resolução  de

situações problemas.

 -  ORTE II responde pela  prática docente no ensino fundamental,  numa perspectiva de

lançar luz à dinâmica de uma aula composta de crianças e adolescentes (5º ao 9º ano). Nesta

disciplina  está  prevista  o  desenvolvimento  de  temáticas  que  contemplem  os  conteúdos

presentes nesta etapa do ensino fundamental,  tendo em vista estabelecer  uma articulação

entre os eixos matemáticos que são: números, álgebra e geometria, tanto no desenvolvimento

dos conteúdos de enino quanto nas atividades e na abordagem metodológica. Além disso, visa

à proporcionar  ao futuro professor  elementos  teóricos-metodológicos  objetivando  o preparo

para a docência de matemática pela compreensão que o ensino médio constitui a última etapa

da educação básica, sendo esperado que nesta etapa o adolescente e jovem adquiram “...  a

compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando

a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina”  (Art. 35 da LDB). Nesse sentido, essa

disciplina aqui proposta tem como perspectiva fornecer ao futuro professor a compreensão dos

processos didáticos-metodológicos dos conteúdos de matemática do ensino médio objetivando

uma prática pedagógica que se origina disciplinarmente, mas que expande sua ação-reflexão

de modo inter, pluri e multidisciplinar, possibilitando ao adolescente e ao jovem a aquisição dos

fundamentos da ciência matemática, de sua linguagem, tratamento de dados, aplicação, etc.

- ORTE III, traz a reflexão sobre o Ensino Médio, numa perspectiva de compreensão de que se

trata da última etapa da escolarização básica. Nesse sentido, deve-se aprofundar os conceitos

integrando-os às outras disciplinas de modo contextualizado, como preparação para ingresso

no mundo do trabalho e continudade dos estudos no nível superior.

-  ORTE  IV traz  a  reflexão-ação  sobre  a  prática  pedagógica  na  Eja  e  na  Educação

Profissional.  Por tratarem-se de duas modalidades da educação básica, isto é,  possuírem

uma especificidade no modo de conceber o trabalho educativo, a eja e a educação profissional

é aqui colocada como temática numa perspectiva de proporcionar ao futuro professor uma

compreensão  ampla  sobre  o  papel  do  conhecimento  matemático  para  os  alunos  que

configuram os sujeitos da eja e da educação profissional.
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A disciplina  Tópicos Especiais em Educação Matemática tem a perspectiva de aprofundar

algum tópico de interesse em educação matemática e que não foi suficientemente contemplado

no desenvolvimento curricular.

Por fim, a disciplina LIBRAS  traz a temática da educação inclusiva, especialmente a do ensino

da linguagem dos sinais  para deficientes auditivos.  A perspectiva apontada é que o futuro

professor compreenda o processo educativo em sua dimensão de inclusão social e formação

para a cidadania, pelo atendimento àqueles que necessitam de atendimento voltado para sua

especificidade.

II)    Eixo 3 – Estágio Supervisionado

Neste projeto o estágio constitui-se em componente curricular fundamental da formação inicial

do  professor,  profissional  cuja  materialidade  de  sua  atividade  se  acha  constituída  na/pela

reflexão sobre a prática pedagógica. Nessa perspectiva, cada um dos estágios previstos do 5º

ao  8º  períodos  deverá  promover  a  articulação  entre  as  disciplinas reunidas  no  respectivo

semestre letivo, tendo em vista uma integração entre teoria e prática pedagógica, a partir da

inserção  na escola  e no trato  com alunos  da escola  básica.  A imersão na escola  básica,

preferencialmente nas pertencentes às redes públicas de ensino, deverá ser realizada a partir

do 5º período e obedecer a um mínimo de 400 horas, como prevê a legislação em vigor.

O Estágio Supervisionado objetiva conduzir de modo mais efetivo o aluno na inserção da

atividade docente. Conhecimento constituído e construído pelo aluno a partir de uma imersão

na dimensão da prática docente, essa prática deverá ser analisada e refletida pelo professor.

Assim,  o  estágio  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. Considera-se como estágio as atividades desenvolvidas na

disciplina  Estágio Supervisionado I, II, III e IV, de caráter obrigatório. Além disso, também

poderão ser desenvolvidos a partir do 2° periodo do curso, atividade de estágios de caráter não

obrigatório, ficando essa oferta sujeita a aprovação do coordenador do curso e parte dessa

carga horária poderá ser contada como Atividade Complementar e Atividade de Estágio. 

No  estágio  II  o  aluno  terá  a  oportunidade  de construção do planejamento  e  execução  do

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

em  questão,  durante  esses  períodos.  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, nos quais, além de se discutir a prática vivenciada pelos alunos,

serão também propostas ações de re-encaminhamento da prática (ação – reflexão – ação).



a) Estágio Curricular Obrigatório

Tem  como  concepção  de  formação  do  professor  o  princípio  básico  de  que  a  dimensão

formativa se dá ao longo do curso, integrando os diversos saberes e conhecimentos por meio

da  articulação  entre  as  disciplinas.  Contudo,  é  no  momento  do  estágio  curricular  que  a

formação  começa  a  expressar  uma  forma  e  um  conteúdo,  isto  é,  a  identidade  e  o

desenvolvimento profissional do futuro professor tornam-se mais evidentes. Está aqui colocada

a perspectiva da socialização do processo formativo numa perspectiva de que “as identidades

sociais  e profissionais  não são expressões psicológicas  de personalidades individuais  nem

resultado de estruturas externas ao indivíduo, mas resultam de construções sociais em que há

interação  de  diferentes  sistemas  de  referência...”  (MARIN,  2003,  p.  71).  Nesse  sentido,  a

socialização com a escola iniciada nas disciplinas ORTE I, II, III e IV é aprofundada nesta etapa

da formação do professor. 

As 405 horas destinadas ao Estágio Supervisionado são divididas em quatro períodos, do 5º

ao 8º. Em cada um desses períodos será trazida para a reflexão sobre a prática pedagógica do

professor de matemática numa perspectiva de problematizar (refletir) sobre o fazer pedagógico,

isto é,  planejamento,  execução e  avaliação do plano de curso e  de aula.  Orientados pelo

professor de estágio,  os alunos terão a oportunidade de aprofundar o desenvolvimento  da

prática pedagógica iniciada nas disciplinas de ORTE I a IV, colocando em prática aquilo que

apreenderam  ao  longo  do  curso,  numa  perspectiva  de  articular  os  conteúdos  científicos-

culturais  aos  da  prática  pedagógica  no  sentido  de  estabelecer  para  si  os  processos

metodológicos do ensino-aprendizagem da matemática. 

Sua organização nos quatro períodos prevê momentos de reflexão-ação-reflexão visando ao

alargamento da compreensão sobre os processos educativos e sobre o ensino-aprendizagem

da  matemática,  da  escola,  do  aluno  e  da  profissão  docente.  e  o  em  Propõe  o  paulatino

envolvimento do aluno com a escola numa perspectiva de sedimentar sua formação para a

docência e sua profissionalização. Segundo Nóvoa,

A troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação
mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente,
o  papel  de  formador  e  de  formando.  A  construção  de  dispositivos  de
(auto)formação  assistida  e  participada,  através  da  diversificação  das
modalidades  de  apoio  e  de  consultoria,  favorece  a  elaboração  de  projetos
pessoais de formação (p. 39).

Estágio  I  – Aqui  é  proposto  o  desenvolvimento  da  docência  de  matemática  por  meio  da

imersão do aluno, futuro professor, nas  primeiras séries (5º e 6º anos) da segunda etapa da

educação fundamental. A perspectiva formativa é que o futuro professor apreenda, em relação

às  crianças  dessas  séries,  sobre  os  processos  de  construção  e  ampliação  dos  conceitos
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matemáticos  de  número,  álgebra  e  geometria  iniciados  na  primeira  etapa  da  educação

fundamental.

Estágio II – Nesta etapa da formação, o futuro professor é levado a trabalhar com as séries

finais (7º, 8º e 9º anos), numa perspectiva ampliar sua compreensão sobre os modos como as

crianças  apreendem  e  constroem os  conceitos  matemáticos  e  ampliam  os  conhecimentos

trabalhados nas séries anteriores.

Estágio III – Neste momento, a formação para docência em matemática tem como contexto o

ensino médio, numa perspectiva de oportunizar ao futuro professor uma compreensão sobre o

processo de ensino-aprendizagem da matemática pelos adolescentes e jovens, tendo em vista

os  aspectos  do  conteúdos,  da  metodologia  e  dos  objetivos  pertinentes  a  esta  etapa  da

educação básica.

Estágio IV –  Na primeira parte da disciplina é proposta a imersão  no contexto da eja e da

educação  profissional,  na  perspectiva  de  que  constituem  situações  e  realidades  com

características  próprias  e  possuidoras  de  questões  relativas  ao  ensino-aprendizagem  da

matemática  e  que,  portanto,  necessitam  da  reflexão  própria  desses  dois  campos,  dada  a

especificidade dessas duas modalidades. Na segunda parte é proposta a reflexão-ação sobre a

docência  enquanto  atividade  profissional  que  requer  uma  compreensão  de  sua  dimensão

política. Nesse sentido, nos diferentes contextos escolares vivenciados pelo futuro professor

durante o estágio deverão ser tematizadas algumas questões que dizem respeito à docência,

tais  como  condições  de  trabalho,  doenças  ocupacionais,  profissionalização  da  categoria,

desenvolvimento profissional, etc.

- Estágio Não Obrigatório

Na  formação  do  aluno,  tendo  em  vista  ao  seu  desenvolvimento,  poderão  ser  realizadas

atividades voltadas para a prática pedagógica, a partir do 2º período do curso, e que tenham

como  características  básicas  a  atuação  em  ambientes  de  ensino-aprendizagem,  sob  a

orientação de um professor supervisor. Das horas desenvolvidas nestas atividades poderão ser

computadas  até  25%  das  400  horas  previstas  no  Estágio  Supervisionado  de  caráter

obrigatório.  Ficará a cargo do professor orientador e do coordenador do curso efetuarem a

validação dessas horas. 

Ainda considerando-se estágio não-obrigatório, ao longo do curso poderão ser desenvolvidos

projetos especiais em parceria com as escolas das redes públicas e privadas e que tenham

como perspectiva o desenvolvimento profissional e a formação do professor. Estes projetos

deverão ser elaborados pelos professores do curso e submetidos ao colegiado do curso.

 



- Eixo 4 – Atividades acadêmicas e culturais (Complementares)

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. As Atividades Complementares constituem parte do currículo do curso de

Licenciatura em Matemática,  em conformidade com a Resolução 02 de 19 de fevereiro de

2002,  do Conselho Nacional de Educação – CNE, compõe um conjunto de ações a serem

desenvolvidas pelo estudante na perspectiva de obter uma formação para a docência numa

dimensão  mais  ampla,  classificadas  em  quatro  grupos,  assim  discriminados:  Grupo  I  -

Atividades de Ensino; Grupo II - Atividades de Pesquisa e Extensão; Grupo III - Atividades de

Representação Estudantil; Grupo IV - Atividades Culturais.

Tais  atividades  visam  possibilitar  aos  alunos  o  desenvolvimento  da  responsabilidade  pela

própria  formação,  adquirindo  as  competências  não  somente  numa  dimensão  técnica,  mas

também numa dimensão de compromisso político-emancipatória,  requisitos indispensáveis e

necessários à atividade docente. Tais dimensões estão relacionadas ao “saber”, “saber fazer”,

“saber ser” e “saber conviver”. 

A cada semestre deverá ser ofertado aos alunos um conjunto de atividades para que escolham

dentre elas, segundo seus próprios interesses e possibilidades, as que desejarem.  Os alunos

também têm a responsabilidade de buscar atividades científicas e culturais e divulgá-las entre

os colegas como forma de ampliar as possibilidades de envolvimentos nessas atividades.  Na

matriz curricular as atividades complementares estão distribuídas por períodos como forma de

organização do aluno, porém é facultado ao aluno cumprir a carga horária semestral conforme

suas condições, desde que  cumpra as 200 horas exigidas até o fechamento do curso. 

Para dar maior clareza ao processo de execução das atividades complementares, é proposto

um Regulamento (em anexo) que orienta a sua organização.

7- ESTRUTURA CURRICULAR POR SEMESTRES / DISCIPLINAS

Em conformidade com a legislação em vigor,  este curso está organizado com 2.810 horas,

divididas em oito semestres letivos, de 15 semanas cada um e estruturado segundo o regime

de créditos. Cada 15 horas corresponde a 1 crédito. A estrutura curricular por semestre e por

disciplinas é mostrada abaixo: 
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1 o PERÍODO

Disciplina Tipo Pré requisito(s)
Carga

Horária
Créditos

 Fundamentos de Matemática 
Elementar I

 Cientifico - 90 6

 Introdução à Lógica  Cientifico - 30 2
 ORTE I   (Res. Prob.)  Prát. Pedag. - 60 4
 Leitura e produção de textos  Cientifico - 60 4
 Filosofia da Educação  Científico - 60 4

Total do Período 300 20
2 o PERÍODO

Disciplina Tipo Pré requisito(s)
Carga

Horária 
Créditos

 Fundamentos de Matemática 
elementar II

 Cientifico Fund. Mat. Elem. I 60 4

 Geometria I  Cientifico - 60 4
 Informática na Educação 
Matemática

 Cientifico - 60 4

 ORTE II   (Ens. Fundam.)  Prát. Pedag. - 60 4

 História da Educação  Científico - 60 4
Total do Período 300 20

3 o PERÍODO

Disciplina Tipo Pré requisito(s)
Carga

Horária 
Créditos

 Cálculo I  Cientifico Fund. Mat. Elem. II 90 6
 Geometria Analítica  Cientifico 60 4
 Geometria II  Cientifico Geom. I 60 4
 Bases Sócio-Fil. da Educ. II  Cient. - 30 2
 ORTE III   (Ens. Médio)  Prat. Pedag. - 30 2
 Política e Org. da Educ. Bras.  Cient. - 30 2

Total do Período 300 20
4 o PERÍODO

Disciplina Tipo Pré requisito(s)
Carga

Horária
Créditos

 Cálculo II  Cientifico Cálc. I 90 4
 Álgebra Linear  Cientifico Geom. Analit. 60 4
 Geometria III  Cientifico Geo II 30 2
 ORTE IV    (Eja + Ed. Prof.)  Prát. Pedag. - 30 2
 Psicologia da Educação  Cient. - 60 4
 Libras  Prat. Pedag. - 30 2

Total do Período 300 20

5 o PERÍODO

Disciplina Tipo Pré requisito(s)
Carga

Horária 
Créditos

 Cálculo III  Cientifico Cálc. II 60 4
 Teoria dos Números  Cientifico - 60 4
 História da Matemática  Cientifico - 60 4
 Tendências de Pesq. Educ. Mat.  Cientifico - 60 4
 Estágio Supervisionado I  Estágio - 60 4

Total do Período 300 20



6 o PERÍODO

Disciplina Tipo Pré requisito(s)
Carga

Horária 
Créditos

Cálculo IV  Cientifico Cálc. III 60 4
 Álgebra  Cientifico Teo. Números 60 4
 Análise Comb. e Probabilidade  Cientifico - 30 2
 Metodologia da Pesquisa  Cientifico 30 2
 Estágio supervisionado II  Estágio Estágio I 90 4
 Modelagem na Educ. Básica  Cientifico - 60 4

Total do Período 330 22
7 o PERÍODO

Disciplina Tipo Pré requisito(s)
Carga

Horária 
Créditos

  Introdução à Análise  Cientifico Cálculo II 60 4
  Estatística  Cientifico Análise Com. e Prob. 60 4
 Trab. Conclusão de Curso  I  Prát. Pedag. Metod. Pesq. 30 2
 Estágio supervisionado III  Estágio Estágio II 150 10
 Gestão Educacional  Prát. Pedag. - 60 4

Total do Período 360 24
8 o PERÍODO

Disciplina Tipo Pré requisito(s)
Carga

Horária 
Créditos

 Tópicos Especiais em 
Matemática 

 Cientifico - 90 6

 Matemática financeira  Cientifico - 30 2
 Tópicos Especiais em Educ.  
Mat. 

 Cientifico - 90 6

  Trab. Conclusão de Curso  II  Prát. Pedag. Trab. Conc. Curso I 60 4
 Estágio supervisionado IV  Estágio Estágio III 150 10

Total do Período 420 28

SUB TOTAL Carga Horária Disciplinas 2.610 h
Atividades Complementares Extracurricular  200 h

TOTAL DE HORAS DO CURSO 2.810 h

8- POLÍTICAS de ESTÁGIO SUPERVISIONADO

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
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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 políticos-culturais, porque requer consciência crítica da realidade e suas

articulações. 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.

i. 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.

9- REGIME ESCOLAR / PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR

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

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

poderá ser oferecido turmas no turno noturno no segundo semestre letivo.

REGIME ESCOLAR PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO REGIME DE MATRÍCULA

MÍNIMO MÁXIMO
POR

DISCIPLINA
POR SÉRIE

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

TURNO NÚMERO DE VAGAS
Noturno 35

10- AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

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

IFES  –  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  “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)
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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.

11- 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  pelos  professores  e  alunos,

consistindo das etapas previstas formalmente e também de periódicas reuniões com os

órgãos colegiados e  representação discente..  Além disso,  outros mecanismos informais

serão usados para avaliar o processo. 

12- 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 avaliação retrata o compromisso institucional com o auto-conhecimento e sua relação com

o  todo,  em  prol  da  qualidade  de  todos  os  serviços  que  IFES  oferece  para  a  sociedade.

Confirma também a sua responsabilidade em relação à oferta de educação superior.

Esta 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.

12.1. 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.

12.2. Mecanismos de integração da avaliação
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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.

13- PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS

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 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 os princípios pedagógicos  para o curso de Licenciatura em Matemática não

poderíamos deixar de pensar a sociedade, o 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, 2004, p. 142 e 143)

Por isso, sinalizamos para uma elaboração para o curso de Licenciatura em Matemática do Ifes

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 e outras ciências, principalmente a pedagógica, para a construção do conhecimento

que contemple nossa proposta de educador.

Tudo isso visa desenvolver no aluno a sensibilidade e compreensão do momento histórico-

social  que  vive,  a  capacidade  de  pesquisar  sua  prática  e  o  próprio  ensino  em  projetos

interdisciplinares e à 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 aluno em todo o tempo do

curso como indispensável na produção do conhecimento, esse é um dos aspectos colocados

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 indissociados desde o início do curso e pelo planejamento, flexibilidade, participação,

interdisciplinaridade, historicidade e interação.

14- CORPO DOCENTE 

O corpo docente da COMAT é hoje constituido por profissionais com formação em Matemática

(bacharelado e/ou licenciatura), dos quais vários com pós-graduação em Educação Matemática

e  áreas  correlatas  à  Matemática  e/ou  Educação.  Está  prevista  a  docência  de  outros

professores lotados em coordenadorias afins à área da licenciatura em Matemática. 

O quadro abaixo apresenta o corpo docente que ministrará aulas no curso e suas respectivas

disciplinas: 

Professor
Maior

Titulação

Área de 

Conhecimento 

Regime de

trabalho

Setor
Disciplinas Previstas Período

Antonio H. Pinto Doutor

Grad. em Matemática ,

Doutorado em

Educação
DE

Comat

Hist. Ed. e Educ. Mat.

Metod. Pesquisa

Tend. Pesq. Ed. Mat.

1º

5º

6º

Alex Jordane Mestre.
Grad. em Matemática e

Mestrado Educação
DE Comat

Inform. Ed. Mat.

Fund. Mat. Elem.

Geometria III

1º, 2º e

3º

Celso Soprani Mestre

Grad. em Matemática e

Mestrado em

Matemática

DE Comat

Introd. Lógica

Hist. Matemática

Cálculo IV

1º

2º

5º
Dalva H. Lavignoli Espec. 

Grad. em Matemática e

DE Introd. Geom. Analítica

Geom. Analítica

2º

3º
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Especialista em

Educação 

Comat

Gelson F. de Azeredo Mestre
Grad. em Matemática e

Mestrado Educação
DE Comat

Obs. Ref. Trab. Esc. I

Modelagem Mat.

Matem. Financeira

2º

7º

8º

Hélio R. Junior Mestre

Grad. em Matemática e

Mestrado em

Administração

40h Comat
Calculo I

Cálculo Num.

2º

7º

Lourenço G. Junior Mestre

Grad. em Matemática e

Mestrado em

Matemática

DE Comat

Cálculo II

Geometrias I, II e III

Introd. Análise

2º, 3º, 4º,

7º

Luciano Lessa

Lorenzoni
Doutor

Grad. em Matemática e

Doutorado em

Engenharia Elét.

40 h Comat

Cálculo III

Álg. Linear

Geo. Analítica

3º, 4º e

5º

Maria Auxiliadora V.

Paiva
Doutorado

Grad. em Matemática e

Mestrado

Matemática

Voluntária Comat

Resol. Problemas

Orte I

Teoria dos Números

1º, 2º e

5º

Márcia S. B. Cade Mestre
Grad. em Matemática e

Mestrado Educação
DE

Comat ORTE II

Estágios I, II, III e IV

2º

8º

Oscar L. T. de

Rezende
Mestre

Grad. em Matemática e

Mestrado em

Informática

DE

Comat Int. Lógica

ntrod. Estatist.

Probab. Estatist.

1º

6º

7º

Rony C. de O. Freitas Mestre

Graduado em

Matemática e Mestrado

Informática

40h Comat

Fundam. Mat. Elem.

Inform. Educacional

Seminários I, II e III

1º

2º

3º

Eliezer T. Zen Mestre

Grad. m Filosofia e

Mestre em 

Educação

40h
Cohum

Bases Sócio-Filos. da

Educação. 

Metod. Pesquisa

1º

Karina Bersan Mestre

Graduado em Lingua

Portuguesa e Mestre

em Literatura

DE

Colin

Leitura e Prod. Texto 1º

Ricardo Paiva Mestre

Grad. em Ed. Física e

Mestre em

Educação

DE Coedufis
Estrutura e Func.

Gestão Educacional

4º

6º

Maria Jose F. Resende Espec.
 Grad. m Hist. ,e 

Especialista Educação
DE CoProeja

Obs. Ref. Trab. Esc. II

Obs. Ref. Trab. Esc. III

História Educ.

1º, 2º e

3º

Maria das Graças

Cavalcanti
Espec.

Grad, Pedagogia e

Esp. Educação
DE Pedag. Psicol. do Desenv. Ap.

3º

4º

Fernanda Capucho Mestre
Graduada Matemática

Mestre Eng. Ambiental
DE

Comat Cálculo I

Cálculo II e Álgebra

Linear

2º, 3º e

4º

Rodolfo Chaves Doutor

Graduado em Mat. E

Doutorado em Educ.

Matemática

DE Comat
Cálculo I, Álgebra Linear

2º e 4º



Previsão de contratação de professores

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

contratação de três (3) professores considerando-se o pleno atendimento até a conclusão da 1ª

turma.

 

15-  O COLEGIADO DE CURSO

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

detalhadas abaixo, conforme normatização expressa pela Câmara de Graduação.

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

membros:

a. Membros Natos

i. Coordenador do Curso

ii. Coordenador de Estágios

iii. Coordenador Pedagógico

b. Membros Representantes

i. 1 (um) docente representante de cada coordenadoria envolvida com o Curso

de Licenciatura em Matemática designado pela respectiva Coordenadoria;

ii. 03  (três)  representantes  da  Coordenadoria  da  Área  de  Matemática,

escolhidos entre seus pares.

iii. 2 (dois) representantes discentes, regularmente matriculados no Curso de

Licenciatura em Matemática, eleitos entre seus pares através de escrutínio

direto e secreto.

Obs: 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.

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

Licenciatura em Matemática, sendo suas atribuições: 

a. Designar a comissão responsável pela eleição do Coordenador do Curso;

b. Escolher o Coordenador de Estágios e o Coordenador Pedagógico; 

c. Estabelecer a proposta pedagógica do curso;
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d. Elaborar o seu regimento interno;

e. Elaborar, analisar e avaliar o projeto do curso e suas alterações;

f. Analisar, aprovar e avaliar os planos de ensino das disciplinas do curso, propondo

alterações, quando necessárias;

g. Fixar normas para a coordenação interdisciplinar e promover a integração horizontal

e vertical do curso, visando garantir sua qualidade didático-pedagógica;

h. Fixar o turno de funcionamento do curso;

i. Fixar  normas  quanto  à  matrícula  e  integralização  do  curso,  respeitando  o

estabelecido pelos órgãos do IFES hierarquicamente superiores;

j. Deliberar sobre os pedidos de prorrogação de prazo para conclusão de curso;

k. Emitir  parecer  sobre  processos  de  revalidação  de  diplomas  de  Cursos  de

Graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de Ensino Superior;

l. Deliberar,  em grau de recurso, sobre decisões dos Coordenadores de Curso, de

Estágios e Pedagógico;

m. Exercer as demais atribuições conferidas através de dispositivos legais aplicáveis.

n. Propor  às Coordenadorias  que ofertam disciplinas  ao Curso de Licenciatura  em

Matemática,  mudanças na sua filosofia,  nos seus objetivos  e na sua orientação

pedagógica;

o. Definir o número de vagas a serem ofertadas para o ingresso no Curso;

p. Propor  a  criação  e/ou  a  extinção  de  disciplinas  ligadas  ao  Curso,  bem  como

alteração de cargas horárias e de programas, respeitado a legislação vigente;

q. Elaborar  a  lista  de  pré-oferta  semestral  de  disciplinas,  submetendo-as  às

Coordenadorias envolvidas;

r. Propor medidas para o bom desenvolvimento das atividades acadêmicas;

s. Aprovar o plano geral de monitorias, nas diversas disciplinas do curso, ouvido o

Coordenador Pedagógico;

t. Decidir  sobre pedidos referentes à matrícula, trancamento de matrícula no curso,

cancelamento  de  matrícula  em  disciplinas,  permanência,  complementação

pedagógica,  exercícios  domiciliares,  expedição  e  dispensa  de  transferência  e

colação de grau;



u. Examinar,  decidindo  em  primeira  instância,  as  questões  acadêmicas  suscitadas

pelos corpos discente e docente,  cabendo recurso da decisão à Sub-câmara de

Ensino Superior.

III- O Colegiado de Curso é presidido pelo Coordenador de Curso ou, em sua ausência,

respectivamente pelo Coordenador Pedagógico e pelo Coordenador de Estágios.

a. Em caso de ausência do Coordenador de Estágios, a reunião será presidida por um

membro do Colegiado indicado para a ocasião.

IV- O Colegiado de Curso reunir-se-á:

a. Mensalmente,  em caráter ordinário, em data a ser fixada no início do ano letivo.

Extraordinariamente,  por  convocação  do  Coordenador  de  Curso  ou  por

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

i. No caso de reuniões extraordinárias, a convocação deverá ser expedida com

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

ii. 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.

V- O Coordenador do Curso é eleito pelos professores e alunos do curso e nomeado

pelo Diretor Geral para um mandato de dois anos.

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

turno, observadas disposições específicas aplicáveis;

b. 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.

c. Poderão votar:

i. Os  docentes  do  curso  em  efetivo  exercício,  excluindo-se  os  licenciados

integral ou parcialmente;

ii. Os discentes regularmente matriculados no curso.

d. 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.
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e. Poderá  candidatar-se  à  Coordenador  qualquer  professor  do  curso  integrante  do

quadro efetivo do Ifes

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

g. 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.

h. 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.

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

respectivamente pelo Coordenador Pedagógico e pelo Coordenador de Estágios.

j.

VI- São atribuições do Coordenador de Curso:

a. Administrar e representar o curso na Unidade de Ensino;

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

c. 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;

d. 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;

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

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

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

subordinado;

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

estatutárias e regimentais pertinentes;

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

delegação dos órgãos superiores;

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



j. Apreciar os programas das disciplinas do curso e emitir parecer;

k. Adotar providências para o constante aperfeiçoamento do curso;

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

ensino, na pesquisa e na extensão;

m. Acompanhar a execução dos planos gerais de trabalho;

n. Opinar sobre admissão, promoção e afastamento de pessoal docente;

o. Representar o Colegiado junto aos órgãos do IFES; 

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

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

Colegiado; 

r. Promover a integração com as demais Coordenadorias; 

s. Superintender as atividades da secretaria do Colegiado do Curso; 

t. Outras, a critério do Colegiado do Curso.

VII- São atribuições do Coordenador de Estágios:

a. Acompanhar a execução dos planos de estágio supervisionado;

b. Promover  a  integração  acadêmica  entre  IFES  e  a  comunidade,  atuando

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

c. Supervisionar o atendimento às diretrizes de estágio do curso de Licenciatura em

Matemática;

d. 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;

e. Divulgar o estágio supervisionado e suas diretrizes aos alunos;

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

profissional; 

g. Assegurar o cumprimento das exigências legais educativas ligadas ao estágio;

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

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

pedagógico;
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i. 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; 

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

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

estagiários;

l. Examinar as indicações dos estagiários para novos campos de estágio;

m. Responsabilizar-se pelo encaminhamento do termo de compromisso ao professor

orientador, com as respectivas indicações de Instituições escolares potenciais para

o estágio;

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

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

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

referentes ao estágio. 

p. Outras, a critério do Colegiado do Curso.

VIII- São atribuições do Coordenador Pedagógico:

a. Elaborar os horários de aula, ouvidas as Coordenadorias envolvidas; 

b. Verificar  o  cumprimento  do  currículo  do  curso  e  demais  exigências  para  a

concessão de grau acadêmico aos alunos concludentes; 

c. Analisar os pedidos de transferência e retorno; 

d. Orientar os alunos quanto à matrícula e integralização do curso; 

e. 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;

f. Apreciar os programas das disciplinas do curso e emitir parecer;

g. Adotar providências para o constante aperfeiçoamento do curso;

h. Pronunciar-se  sobre  aproveitamento  de  estudos  de  alunos  transferidos  e

diplomados;

i. Assegurar a implementação dos princípios pedagógicos e concepção que norteiam

o projeto do Curso de Licenciatura em Química do IFES, por meio de assessoria

pedagógica aos professores;



j. Promover pesquisas e análise educacional que viabilizem a percepção da realidade

educativa como forma de redirecionar o trabalho docente;

k. Contribuir  com  o  desenvolvimento  profissional  dos  professores  por  meio  da

promoção de momentos de reflexão sobre a prática educativa;

l. Contribuir com a organização da avaliação do curso;

m. Outras, a critério do Colegiado do Curso

16 - BIBLIOTECA 

Destinada ao atendimento do aluno do Ifes, a “Biblioteca Nilo Peçanha” possui área projetada

de 579,29 m² (pavimento superior) e 526,01 m² (pavimento térreo). No pavimento térreo estão

localizados os seguintes ambientes:

 Sala de vídeo;

 Guarda-volumes;

 Área  para
exposição;

 Gabinete da chefia;

 Sanitários  feminino  e
masculino;

 Laboratório  de
multimídia;

 Hemeroteca;

 Sala de leitura;

 Cabines  de
estudo e hall.

No pavimento superior estão localizados:

 Seção  de
catalogação  e
processos;

 Obras de referência;

 Cabines de estudo;

 Coleção;

 Leitura  e
empréstimo.

Além desse espaço, a Coordenadoria de Matemática possui uma biblioteca setorial, com área

de 18m2 , constituída de livros da área de educação, educação matemática e Matemática. Esta

biblioteca se constituirá como um apoio à biblioteca principal, podendo abrigar o funcionamento

de monitoria e uso de computadores e equipamento de informática.

Informações do acervo bibliográfico para o curso proposto

O  acervo  da  Biblioteca  do  Ifes é  constituído  de  uma  variedade  de  livros  destinados  às

disciplinas de matemática e as disciplinas de Educação, tanto para o ensino médio quanto para

o ensino superior. Atualmente já dispõe de um considerável acervo que atende aos alunos dos

cursos de Engenharia Metalúrgica e Elétrica, Licenciatura em Química e cursos de Tecnologias.
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17. INFRAESTRUTURA FÍSICA 

17.1. salas de aula

Para o funcionamento do curso a partir  de 2008/1, o curso de Licenciatura em Matemática

demandará no turno vespertino, os seguintes espaços físicos em sua Unidade de Vitória:

Ano Espaço Capacidade de alunos

2008/1 e 2008/2 01 sala de aula 35

2009/1 e 2009/2 02 salas de aula 70

2010/1 e 2010/2 03 salas de aula 105

2011/1 e 2011/2 04 salas de aula 140

A partir de 2008, haverá a necessidade de incremento de uma sala de aula a cada ano, com

capacidade  para  35  alunos.  Desse  modo,  até  2011,  quando  estará  com a  primeira  turma

concludente, o curso necessitará de 04 salas de aula.

17.2. Laboratório de Matemática

A Coordenadoria de Matemática já dispõe de um Laboratório de Ensino de Matemática - LEM,

com área de 52m2 , ambiente de ensino-aprendizagem criado em 1990 com a finalidade de

tornar  mais  dinâmico,  criativo  e  eficaz  o  ensino  de  matemática  da  antiga  Escola  Técnica

Federal  do  Espírito  Santo.   Seus  equipamentos  pedagógicos  (mesas,  carteiras,  quadro,

projetor,  materiais  didáticos,  jogos,  etc)  fazem deste  ambiente  um  local  adequado  para  o

desenvolvimento de metodologias de ensino destinadas à formação inicial  do professor  de

matemática. 

Recursos disponíveis no Laboratório de Ensino

1 Computadores  17

2 Livros de apoio ao professor diversos

3 Sala de preparação de atividades e atendimento a 

alunos

01

4 Livros didáticos p/ uso dos alunos diversos



18. PREVISÃO DE AQUISIÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

3 Calculadoras gráficas 10

4 Livros de apoio ao professor a definir

5 Mesas de escritório p/ uso dos professores 12

6 Livros p/ biblioteca p/ uso dos alunos diversos
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20 - ANEXOS

Anexo 1 – EMENTAS

1º PERÍODO

1º per. Fundamentos de Mat. Elementar I C. hor.  90 Créd. = 6 Espec. 
Ementa:  Construção  dos  conjuntos  dos  números  naturais,  inteiros,  racionais,  reais  e  complexos:
operações, propriedades e resolução de problemas. Proporcionalidade: conceito, aplicações e problemas.
Linguagem  algébrica:  a  letra  como  incógnita,  a  letra  como  variável,  as  generalizações,  expressões
algébricas, fatoração, equações e inequações do 1º e 2º graus, equações racionais. Introdução ao estudo
de funções  e  gráficos.  Introdução  à  análise  combinatória.  Binômio  de  Newton.   Estudo  de  funções:
conceito,  domínio, imagem, zeros de funções,  função composta,  funções polinomiais, função modular,
função  logarítmica  e  exponencial,  funções  inversas,  funções  trigonométricas.  Funções  polinomiais:
operações  com  polinômios,  relações  entre  coeficientes  e  raízes  de  função  polinomial,  Teorema
Fundamental da Álgebra.

Bibliografia Básica:
BAUMGART,  J.  K. Tópicos  de  história  da  matemática  para  uso  em sala  de  aula:  álgebra.  São
Paulo:  Atual,  1992. 

BOULOS,  P.  Exercícios  resolvidos  e  propostos  de  seqüências  e  séries  de  números  e  de
funções .  São Paulo:  Edgard Blucher, 1986. 

MORGADO, A. C. Análise combinatória e probabilidade. Rio de Janeiro: SBM, 2000.

Bibliografia Complementar:
BIANCHINI, E.; PACCOLA, H. Matemática. São Paulo: Moderna, 1995. 
______. Sistemas de numeração ao longo da história. São Paulo: Moderna, 1997.
CARAÇA, B. J. Conceitos fundamentais da matemática. 4. ed. Portugal: Gradiva, 2002.
CENTURION, M.  Conteúdo e metodologia da matemática: números e operações. 2. ed. São Paulo:
Scipione, 1995.

COURANT, R.; ROBBINS, H. O que é matemática?.  uma abordagem elementar de métodos e conceitos.
Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2000.
COXFORD, A. F.; SHULTE, A. P. As idéias da álgebra. São Paulo: Atual, 1995.
DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações. São Paulo: Ática, 2001. 
FOMIN, S. Sistemas de numeração. São Paulo: Atual, 1995.

GUELLI, O. A invenção dos números. São Paulo: Ática, 1997.
______. Números com sinais. São Paulo: Ática, 2000.
______. História da equação do 2º grau. São Paulo: Ática, 1996.
IMENES, L. M. P. A numeração indo-arabia. 7. ed. São Paulo: Scipione, 1999.
IMENES, L. M. P.; LELLIS, M. C.; JAKUBOVIC, M. Os números na história da civilização. 12. ed. São
Paulo: Scipione, 2000.
_______. Álgebra: Coleção para que serve a Matemática. São Paulo: Scipione, 1992.
KENNEDY, E. S. Tópicos de história da matemática para uso em sala de aula: trigonometria.  São
Paulo:  Atual,  1992. 
LINS, Romulo; GIMENES, J. Perspectivas em aritmética e álgebra para o século XXI. 3. ed. Campinas:
Papirus, 1997.
SANTOS, Vânia. M. P. dos.; REZENDE, J. F. de. Números: linguagem universal. Rio de Janeiro: UFRJ,
1997.
TROTTA, F.  Matemática por assunto 8:  números complexos, polinômios e equações algébricas. São
Paulo: Scipione. 8 v. 
SANTOS, Â. R. dos. Et al.  Introdução às funções reais:  um enfoque computacional. Rio de Janeiro:
UFRJ, 1998.
SMOLE, K. C. S.; ROKU, S. K. Matemática: ensino médio. São Paulo: Editora Saraiva,1998. v.1, 2 e. 

1º Período Introdução à Lógica C. h.  30 Créd. = 2 Especif
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EMENTA: Sentença, verdade e proposição. Postulados clássicos. Argumento, conseqüência e validade. O
conceito de lógica.Dedução e indução. Aspectos históricos da lógica. Conceitos introdutorios: sentencas,
consequencia, legitimidade, logica. A logica do silogismo: a logica aristotelica e suas caracteristicas. O
termo. extensao e compreensao. a sentenca. Oposicao e conversao. o silogismo categorico e suas leis.
figuras  e  modos.  Reducao  de  modos.  silogismos  nao-categoricos.  O  sofisma:  os  tipos  classicos  de
sofismas:  caracterizacao  e  exemplos.  Fundamentos  de  teoria  dos  conjuntos:  a  ideia  de  conjunto.
Pertinencia, inclusao, identidade, uniao interseçao, complemento relativo. Leis de conjuntos. relacoes e
funcoes. numeros. o problema dos paradoxos e as suas possiveis soluções. 

Bibliografia Básica:

ALENCAR FILHO, Edgar de. Iniciação à Lógica Matemática. 1 ed. São Paulo:Nobel, 2002.

BARNES, Jonathan. Filósofos pré-socráticos. São Paulo: Martins Fontes. 1997.

CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 13. Ed. São Paulo: Ática. 2003.

Bibliografia Complementar:

ARISTÓTELES. COLEÇÃO OS PENSADORES. Aritóteles vida e obra. São Paulo: Ed. Nova Cultural, 2000.
HAACK, S. Filosofia das Lógicas. São Paulo: UNESP, 2002.
QUINE, W. V. Filosofia da lógica. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1972.
KNEALE,  W.  &  KNEALE,  M.  O  Desenvolvimento  da  lógica.  Lisboa:  Ed.  Gulbenkian,  1980.   

MARITAIN, J. Teoria Ingênua dos Conjuntos. 4. ed. São Paulo: Polígono, 1970.

1º Período ORTE I (Res. Problemas) C. hor. 60 Créd.=4 Prática/Pedag.
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 no EJA. 

Bibliografia Básica:
KRULIK, S E REYS, R. E. A Resolução de Problemas na Matemática Escolar. São paulo: Atual, 1998.
SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. (Org.). Ler, escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender
matemática. Porto Alegre: Artmed, 2001.
POLYA,  G.  A  arte  de  resolver  problemas:  um  novo  aspecto  do  método  matemático.  São  Paulo:
Interciência, 1995.
POZO, Juan Ignacio (Org.) A Solução de Problemas: aprender a resolver, resolver para aprender. Porto
Alegre: Artmed, 1998

Bibliografia Complementar:
GARDNER, M. Divertimentos matemáticos. 3. ed. São Paulo: Ibrasa, 1998. 
PADILHA, H. Mestre maestro: a sala de aula como orquestra. Rio de Janeiro: 
Linha Mestra, 2003.
PAIS, L. C. Ensinar e aprender Matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.
PARELMAN, Y. Matemáticas recreativas. Lisboa: Litexa, 1979.
POLYA,  G.  Sobre  a  resolução de  problemas de  matemática  na  High  School.  In:  A  resolução  de
problemas na matemática escolar. São Paulo: Atual, 1998, p. 1-3.
SEITER, C. Matemática para o dia-a-dia .  Rio de Janeiro: Campus, 2000.  

1º Período Leitura e produção de textos C. h.= 60 Créd.=4 Prat. Ped. 
Ementa:  Leitura e análise de textos em sua intertextualidade, observando as diferentes funções e análise
dos elementos  estruturais.  Instrumentalização  da Língua portuguesa.  Leitura  e  produção de  parágrafos
coerentes e coesos. Produção e análise de textos diversos, observação de suas qualidades da concisão, da
progressividade, da lógica e da criatividade.



Bibliografia Básica: 
ABREU, Antônio Suárez. Curso de redação. 11. ed. São Paulo: Ática, 2001, 144 p.
ANDRADE, Maria Margarida de, HENRIQUES, Antonio. Língua portuguesa: noções básicas para cursos
superiores. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
CARNEIRO, Agostinho Dias.  Redação em construção: a escritura do texto.2. ed. São Paulo: Moderna,
2001.
CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. 6.ed. São Paulo: Ática, 1991.
Bibliografia Complementar:
CUNHA, Celso. Gramática do português contemporâneo. Belo Horizonte: Bernardo Álvares, 1992.
FARACO,  Carlos  Alberto,  TEZZA,  Cristóvão.  Prática  de  Texto:  Língua  portuguesa  para   estudantes
universitários. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 1992.
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 17. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1996.
INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. São Paulo (SP): Scipione, 2001.
INFANTE,  Ulisses.  Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação. 5. ed. São  Paulo: Scipione,
1998, 312 p.
MARTINS,  Dileta  Silveira,  ZILBERKNOP,  Lúbia  Scliar.  Português instrumental.  20.  ed.  Porto  Alegre:
Sagra-Luzzatto, 2001. 
VIANA, Antônio Carlos (Coord.).  Roteiro de redação: lendo e argumentando. São Paulo (SP): Scipione,

1999.
1º Período Bases Sócio-Filosófico da Ed. I C. h. = 60 Créd.=4 Fund. Educ
Ementa:  Filosofia e Ciência. O Percurso da Filosofia e da ciência na história ocidental. Espitemologia do
Conhecimento Cientifico: Teorias Filosóficas Contemporâneas e interrelações com a Educação. A Filosofia
no Brasil. O Problema do conhecimento na Modernidade. Compromisso Ético da Ciência . Dhurkeim e a
sociologia da educação; Marx e a sociologia da educação; Foucault e a sociologia da educação; as teorias
crítico-reprodutivistas;  e  Estado  e  a  educação  na  sociedade  globalizada;  abordagem  sociológica  das
desigualdades  de  acesso  à  educação;  abordagem  sociológica  do  sucesso  e  do  fracasso  escolares;
abordagens etonográficas em sociologia da educação.

Bibliografia Básica: 
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1994.
LUCKESI, Cipriano. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1990.
GARCIA, Regina L. & MOREIRA, Antonio F. B (Orgs.).  Currículo na contemporaneidade: incertezas e
desafios. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

Bibliografia Complementar:
ALVES, Rubens. Filosofia  da Ciência – Introdução ao jogo e suas regras. 6ª. Ed. São Paulo: Loyola,
2000.
BUZZI, Arcângelo. Introdução ao pensar. 22ª. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.
CHARLOT, Bernard. A mistificação pedagógica. Rio de Janeiro: Zahar Ed. , 1979.
CURY, Carlos Jamil.  Educação e contradição: elementos metodológicos para uma teoria crítica do
fenômeno educativo. São Paulo: Cortez, 1989.
ENGUITA, Mariano F. A face oculta da escola: educação e trabalho no capitalismo. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1989.
FORQUIM, Jean Claude (Org.). Sociologia da educação: dez anos de pesquisa. Petrópolis, RJ: Vozes,
1995. 
FREIRE, Paulo.  Por uma pedagogia da pergunta, em co-autoria com Antonio Faundez. 2ª. ed. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1985.
FREITAS, Luiz Carlos de.  Ciclo ou série? O que muda quando se altera a forma de organizar os
tempos-espaços da escola? Trabalho apresentado na 27ª Reunião Anual da ANPEd. Caxambu, 2004.
Mimeografado.
_____. A internalização da exclusão. Educação e Sociedade. Campinas, v.23, n. 80, p. 299-325, 2002.
GADOTTI, Moacir. Educação contra a educação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.
GOMES,  C.  A.  A  educação  em  novas  perspectivas  sociológicas.  São  Paulo:  Ed.  Pedagógica
Universitária, 2004.
GRAMSCI, Antônio. Concepção dialética da história. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1987.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 5. ed., Rio de Janeiro: DP&A, 2001.
LIBÂNEO, J.C. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos. 4ª. ed.
São Paulo: Loyola, 1986.
MARX, K. & ENGELS, F. Crítica da educação e do ensino. Lisboa: Morais Editores, 1978.
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MORREIRA, Antonio B. Flávio & SILVA, Tomaz Tadeu da.  Currículo, cultura e sociedade. 2. ed. São
Paulo: Cortez, 1995.
MORIN, Edgar.  O método. O conhecimento do conhecimento. Portugal: Publicações Europa-América,
1996.
NIDELCOFF, Maria Teresa. Uma escola para o povo. 25ª. ed. São Paulo: Brasiliense, 1984.
SACRISTÁN, J. Gimeno. Poderes instáveis em educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999.
SAVIANI,  Dermeval.  Pedagogia  histórico-crítica:  primeiras  aproximações.  3ª.  ed.  São  Paulo:  Cortez,
1992.
TEDESCO,  J.  C.  O novo  pacto  educativo:  educação,  competitividade  e  cidadania  na  sociedade
moderna. São Paulo, Editora Ática, 1998.
VASQUEZ, Adolfo Sanches. Filosofia da práxis. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. 
VEIGA-NETO, Alfredo (Org.).  Michael Foucault e a educação: há algo de novo sob o sol? In: Crítica
pós-estruturalista e educação. Porto Alegre: Sulina: 1995.

2º PERÍODO

2º per. Fundamentos de Mat. Elementar II C. hor.  60 Créd. = 4 Espec. 
Ementa:  Estudo de funções: conceito, domínio, imagem, zeros de funções, função composta, funções
polinomiais, função modular, função logarítmica e exponencial, funções inversas, funções trigonométricas.
Funções  polinomiais:  operações  com  polinômios,  relações  entre  coeficientes  e  raízes  de  função
polinomial, Teorema Fundamental da Álgebra.

Bibliografia Básica:
BAUMGART,  J.  K. Tópicos  de  história  da  matemática  para  uso  em sala  de  aula:  álgebra.  São
Paulo:  Atual,  1992. 

BOULOS,  P.  Exercícios  resolvidos  e  propostos  de  seqüências  e  séries  de  números  e  de
funções .  São Paulo:  Edgard Blucher, 1986. 

MORGADO, A. C. Análise combinatória e probabilidade. Rio de Janeiro: SBM, 2000.

Bibliografia Complementar:
BIANCHINI, E.; PACCOLA, H. Matemática. São Paulo: Moderna, 1995. 
______. Sistemas de numeração ao longo da história. São Paulo: Moderna, 1997.
CARAÇA, B. J. Conceitos fundamentais da matemática. 4. ed. Portugal: Gradiva, 2002.
COURANT, R.; ROBBINS, H. O que é matemática?.  uma abordagem elementar de métodos e conceitos.
Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2000.
COXFORD, A. F.; SHULTE, A. P. As idéias da álgebra. São Paulo: Atual, 1995.
DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações. São Paulo: Ática, 2001. 
GUELLI, O. A invenção dos números. São Paulo: Ática, 1997.
______. Números com sinais. São Paulo: Ática, 2000.
______. História da equação do 2º grau. São Paulo: Ática, 1996.
IMENES, L. M. P. A numeração indo-arabia. 7. ed. São Paulo: Scipione, 1999.
IMENES, L. M. P.; LELLIS, M. C.; JAKUBOVIC, M. Os números na história da civilização. 12. ed. São
Paulo: Scipione, 2000.
_______. Números negativos: Coleção para que serve a Matemática. São Paulo: Scipione, 1995.
_______. Equação do 2º Grau: Coleção para que serve a Matemática. São Paulo: Scipione, 1992.
_______. Álgebra: Coleção para que serve a Matemática. São Paulo: Scipione, 1992.
LINS, Romulo; GIMENES, J. Perspectivas em aritmética e álgebra para o século XXI. 3. ed. Campinas:
Papirus, 1997.
SANTOS, Vânia. M. P. dos.; REZENDE, J. F. de. Números: linguagem universal. Rio de Janeiro: UFRJ,
1997.
TROTTA, F.  Matemática por assunto 8:  números complexos, polinômios e equações algébricas. São
Paulo: Scipione. 8 v. 
BEKKEN, O. B. Equacões de Almes de Abel. Rio de Janeiro: GEPEM, 1994.
BEZERRA, M. J. Matemática para ensino médio. 5. ed. São Paulo: Scipione, 2001. 
COXFORD, A. F.. As idéias da álgebra. São Paulo: Atual,  1995. 
LIMA, Elon Lages. Logaritmos. Rio de Janeiro: IMPA/VITAE, 1991.
MACHADO, N. J. Lógica, conjuntos e funções. São Paulo: Scipione, 1988.



SANTOS, Â. R. dos. Et al.  Introdução às funções reais:  um enfoque computacional. Rio de Janeiro:
UFRJ, 1998.
SMOLE, K. C. S.; ROKU, S. K. Matemática: ensino médio. São Paulo: Editora Saraiva,1998. v.1, 2 e 3

2º Per. Geometria I C. Hor. = 60 Créd. = 4 Especif
Ementa:  Introdução  à  Geometria  Espacial.  A  Geometria  Plana:  Noções  e  proposições  primitivas;
Segmento de reta; Ângulos; Triângulos; Paralelismo; Perpendicularidade; Quadriláteros Notáveis; Pontos
notáveis do triângulo; Polígonos; Circunferência e círculo; Ângulos na circunferência; Teorema de Tales;
Semelhança; Triângulos retângulos; Polígonos regulares.

Bibliografia Básica:
BONGIOVANNI, V. , LAUREANO, J. L. , LEITE, Olimpio R. V. Matemática e vida: números, medeidas,
geometria- 8ª série. 9. Ed. , São Paulo: Ática. 1996.
DOLCE, O.; POMPEO, J. N. Fundamentos de matemática elementar: geometria plana. 7. ed., v. 9, São
Paulo: Atual, 1993. 9 v.
LINDQUIST, M. M.; ALBERT P. S. Aprendendo e ensinando geometria. São Paulo: Atual, 1994.

Bibliografia Complementar: 
CARVALHO, P. C. P. Introdução à geometria espacial.  Rio de Janeiro: SBM, 1993.
TINOCO, L. A. A. Geometria euclidiana por meio da resolução de problemas. Rio de Janeiro: UFRJ,
1999. 
WAGNER, E. Construções geométricas. 2. ed. Rio de Janeiro: SBM, 1998.
2º Per. Informática na Educação Matemática C. hor. = 60 Créd. = 4 Especifico
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.

Bibliografia Básica:
ALMEIDA, F. J. de. Educação e informática: os computadores na escola. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1988.
LEVY,  Pierre.  As  tecnologias  da inteligência.  O futuro  do pensamento na  era da informática.  Rio  de
Janeiro: Ed. 34, 1993.
OLIVEIRA, R. de. Informática educativa:  dos planos e discursos à sala de aula. Campinas: Papirus,
1997.
PAPERT, S. A máquina das crianças: repensando a escola na era da informática. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1994.

Bibliografia Complementar:
COBURN, P. Informática na educação. Rio de Janeiro: LTC, 1988.
CYSNEIROS,  P.  G.  Iniciação  à  Informática  na  Perspectiva  do  Educador.  Revista  Brasileira  de
Informática na Educação, no 7, setembro, 2000b.
D'AMBROSIO, U. Informática: alguns reflexos na escola. In: BARROS, J. P. D.; 
D'AMBROSIO, U. Computadores, escola e sociedade. São Paulo: Scipione, 1988. 47-79 p.
FARIA, Wilson de. Mapas Conceituais: Aplicações ao Ensino, Currículo e Avaliação. São Paulo: Editora
Pedagógica e Universitária Ltda, 1995.
FREITAS, R. C. de O.  Um ambiente para operações virtuais com o material  dourado.  Vitória-ES.
Dissertação (Mestrado em Informática). Universidade Federal do Espírito Santo, 2004.
GAVA, Tânia B. S.;  MENEZES, Crediné S.; CURY, Davidson.  Aplicações de Mapas Conceituais na
Educação como Ferramenta MetaCognitiva. In: SBIE, Vitória, 2003.
MOREIRA, Marco Antônio. Mapas Conceituais no Ensino de Física. Porto Alegre: Instituto de Física –
UFRGS, 1992.
MOREIRA,  Marco  Antônio;  BUCHWEITZ,  Bernardo.  Mapas  Conceituais: Instrumentos  Didáticos,  de
Avaliação e de Análise de Currículo. São Paulo: Editora Moraes, 1987.
OLIVEIRA, R. de. Informática Educativa: dos planos e discursos à sala de aula. Campinas: Papirus,
1997.
SAMPAIO, M. N. & LEITE, L. S. Alfabetização tecnológica do professor. Petrópolis: Vozes, 1999.
SANDHOLTZ, J. H.  Ensinando com tecnologia: criando salas de aula centradas nos alunos.  Porto
Alegre: Artes Médicas, 1997.
VALENTE,  J.  A.  Por  que  o  computador  na  educação.  In:
http://www.proinfo.gov.br/testosie/prf_txtie9.htm.
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VALENTE,  J.  A.  (org.).  Computadores  e  conhecimento:  repensando  a  educação.  Campinas:  Ed.
Unicamp, 1993.
VIEIRA,  F.  M.  S.  A  educação  na  era  da  informação  e  comunicação.  In:
http://www.connect.com.br/~ntemg7.
WEISS,  A.  M.  L.  A  Informática  e  os  problemas  escolares  de  aprendizagem.  Rio  de  Janeiro:

DP&A,1998.
2º Per. ORTE II (Ensino Fund.) C. hor. = 60 Créd. = 4 Prática/Pedag.
Ementa:
Observação, análise e discussão das práticas relativas ao ensino-aprendizagem da Matemática no ensino
fundamental e médio a partir da análise das componentes curriculares; a relação professor-aluno-conteúdo,
o cotidiano da sala de aula, a instituição escolar, a disciplinaridade e interdisciplinaridade em sua relação
com os aspectos políticos, sociológicos e filosóficos da educação; análise e reflexão dos diversos métodos
(resolução  de  problemas,  uso  da  História  da  Matemática,  uso  de  materiais  didáticos  e  recursos
tecnológicos,  modelagem  matemática,  dentre  outros)  para  o  ensino  de  Matemática  com  vistas  ao
planejamento de unidades didáticas. Implementação por meio de aulas simuladas das aulas preparadas. A
temática  das  aulas simuladas abrangerá  os campos da Aritmética,  Álgebra,  Geometria,  tratamento  da
informação, princípios de combinatória e probabilidade. 
 
Bibliografia Básica:
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Média e Tecnológica. Parâmetros curriculares
nacionais:  ensino  médio:  ciências  da  natureza,  matemática  e  suas  tecnologias  /  Ministério  da
Educação, - Brasília: Ministério da educação / SEMTEC, 1999.  
FIORENTINI, Dario; MIORIM, Maria A. (Orgs.). Por trás da porta, que matemática acontece? Campinas,
SP: Editora Graf. FE/Unicamp – CEMPEM, 2001.
LOPES,  Alice;  MACEDO, Elizabeth (Orgs.).  Currículo:  debates contemporâneos.  São Paulo:  Cortez,
2002.

Bibliografia Complementar:
CARAÇA, B. J. Conceitos fundamentais da matemática. 4. ed. Portugal: Gradativa, 2002.
COURANT, R.; ROBBINS, H. O que é matemática? Uma abordagem elementar de métodos e conceitos.
Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2000.
COXFORD, A. F.; SHULTE, A. P. As idéias da álgebra. São Paulo: Atual, 1995.
DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações. São Paulo: Ática, 2001. 
FIORENTINI, Dario & COSTA, Gilvan L. M. Enfoques da formação docente e imagens associadas de
professor de matemática. In: CONTRAPONTOS, Revista de educação da Univali, ano 2, n. 6, set./dez.
2002. Itajaí: Univali, 2002.
LIMA, E. Lages. Meu professor de Matemática e outras histórias. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira
de Matemática, 1991. 
LOPES, Alice R. Cassimiro. Conhecimento escolar: ciência e cotidiano. Rio de Janeiro: Eduerj, 1999.
PÓLYA, G.  Dez mandamentos para professores - Revista do Professor de Matemática, n. 10, ano 1987,
p. 2-10. São Paulo: Sociedade Brasileira de Matemática, 1987.
RIOS, Terezinha A. Ética e competência. 5. ed., São Paulo: Cortez, 1997.
2º Período História da Educação c. h. =60 créd.=4 Pedagógica

EMENTA: A educação na antiguidade egípcia, mesopotâmica, Grécia, Idade Média, Renascimento e Idade
Moderna; A Educação no Brasil dos Jesuitas até a LDB 9.394/96 e demais reformas do Século XX.

Bibliografia Básica:
ARANHA, Maria  L.  de Arruda. História da educação e da pedagogia:  geral  e Brasil.  3 ed.  São Paulo:
Moderna, 2008.
MANACORDA, Mario Alighiero.  História da educação:  da antiguidade aos nossos dias.  6.  ed.  São
Paulo: Cortez, 1997.
ROMANELLI, Otailza de Oliveira.  História da educação no Brasil: 1930-1973. 8. ed. Petrópolis: Vozes,
1986.

Bibliografia Complementar:
D’ AMBRÓSIO, Ubiratan.  História da matemática e educação. In: CADERNOS CEDES, n. 40, p. 7-17,
Campinas: Papirus, 1996.
MIORIM, Maria Ângela. Introdução à história da educação matemática. São Paulo: Atual, 1998.
ROCHA,  Adriana  Karina  R.  A educação matemática  no  curso  secundário  no  Espírito  Santo  nos

http://www.connect.com.br/~ntemg7/


meados do século XX: relatório de iniciação científica / PIBIC – UFES, Vitória - ES, 2000.
VALENTE, Wagner R (Org.). Euclides Roxo e a modernização do ensino de matemática no Brasil. V.
1, coleção SBEM, 2003. São Paulo: SBEM, 2003.
VITTI, Catarina Maria.  Matemática com prazer... a partir da história e da geometria. Piracicaba: Ed.
Unimep, 1995.

3º PERÍODO

3º Per. Cálculo I C. Hor. = 90 Créd. = 6 Especif
Ementa:  Funções reais  de uma variável.  Limites e continuidade.  Derivadas:  Interpretação,  cálculo  e
aplicações  de  derivada.  Integrais:  integrais  indefinidas,  integrais  definidas,  teorema  fundamental  do
cálculo aplicações de integrais, integrais impróprias.

Bibliografia Básica: 
HOFFMANN, Laurence.  Cálculo – um curso moderno e suas aplicações. v.1. 2.ed. Rio de Janeiro:
LTC, 1990 
SWOKOVSKI, Earl W. Cálculo com geometria analítica. v.1. 2.ed. São Paulo: Makron Books, 1994.  
ANTON,  Howard.  Cálculo,  um  novo  horizonte.  v.1.  6.ed.  Porto  Alegre:  Bookman,  2000.  

Bibliografia complementar:
FLEMMING, D.M.; GONÇALVES, M.B.  Cálculo A: funções, limite, derivação, integração. 5.ed. São
Paulo:  Makron,  1992.  
LARSON, R.E.; EDWARDS, B.H.; HOSTETLER, R.P.  Cálculo com geometria analítica.  v.1. Rio de
Janeiro:  LTC,  1998.  
ROCHA, L.M. Cálculo 1: limites, derivadas, integrais, exercícios resolvidos. São Paulo: Atlas, 1994. 
THOMAS, G.B. Cálculo. v.1.São Paulo: Addison Wesley, 2002. 
3º Per. Geometria Analítica C. hor. = 60 Créd. = 4 Especif
Ementa:  Vetores  no plano  e  no espaço.  Retas  e  planos  no  espaço  com coordenadas cartesianas.
Translação e rotação de eixos. Curvas no plano. Superfícies. Outros sistemas de coordenadas. Cônicas.
Quádricas.

Bibliografia Básica:
BOULOS, P.  & CAMARGO,  I.  Geometria  Analítica:  um tratamento vetorial.  2a.  ed.,  McGraw-Hill,
1987.
STEINBRUCH, A. & WINTERLE, P.  Geometria Analítica. São Paulo: Makron Books, 1987.
Bibliografia complementar: 
LEITHOLD, Luiz. O cálculo com geometria analítica. v.2. São Paulo: Harbra, 1997. 
3º Per. Geometria II C. hor. = 45 Créd. = 3 Especif
Ementa: Geometria Plana: triângulos retângulos, triângulos quaisquer, polígonos regulares, áreas de 
figuras planas; Geometria no espaço: incidência, paralelismo, perpendicularismo entre retas e planos no 
espaço, ângulos no espaço; Sólidos geométricos: poliedros, fórmula de Euler, sólidos redondos, áreas e 
volumes, Princípio de Cavalieri.

Bibliografia básica:
DOLCE, O.; POMPEO, J. N.  Fundamentos de matemática elementar:  geometria plana. 7. ed. São
Paulo: Atual, 1993. 
______.Fundamentos  de  matemática  elementar:  geometria  espacial,  posição  métrica.  5.  ed.  São
Paulo: Atual, 1993. 10 v.
Bibliografia complementar:
CARVALHO, P.  C. P. Introdução à geometria espacial. Rio de Janeiro: SBM, 1993.
LIMA, E. L. Medida e forma em geometria: comprimento, área, volume e semelhança. Rio de Janeiro:
SBM, 1991. 
LINDQUIST, M. M.; SHULTE, A. P. Aprendendo e ensinando geometria. São Paulo: Atual, 1994.
MACHADO, A. dos S. Matemática na escola do segundo grau. 2. ed. São Paulo: Atual, 1996.
RICH, B. Geometria. São Paulo: Bookman.
TINOCO, L. Geometria euclidiana por meio da resolução de problemas. Rio de Janeiro: UFRJ, 1999. 
WAGNER, E. Construções geométricas. 2. ed. Rio de Janeiro: SBEM, 1998. 
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3º Per. ORTE III (EJA e Educ. Prof.) C. hor. = 45 Créd. = 3 Prat./pedag.
Ementa: Histórico da educação profissional e da educação de jovens e adultos; perspectivas da EJA no
ensino fundamental e médio; o proeja; a aprendizagem na EJA; metodologias de ensino na EJA; 

Bibliografia básica: 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática docente. São Paulo: Paz e
Terra, 1997.
KUENZER, Acácia Z.  Ensino médio e profissional: as políticas do Estado neoliberal. São Paulo:
Cortez, 1997.
MALGLAIVE, Gerard. Ensinar adultos: trabalho e pedagogia. Porto: Editora do Porto, 1995. 
MARTINS,  Marcos  F.  Ensino  técnico  e  globalização:  cidadania  ou  submissão? Campinas,  SP:
Autores Associados, 2000.
PICONEZ, Stela B. A educação de jovens e adultos. Campinas, SP: Papirus, 2002.
SANTOS, Geovãnia L. dos.  Educação ainda que tardia: a exclusão da escola e a reinserção de
adultos  as  camadas  populares  em  um programa de  EJA.  In:  Revista  Brasileira  de  Educação  -
ANPEd, set./out./nov./dez. 2003. Campinas,SP: Autores Associados, 2003. 

3º Per. Seminário Integrador II C. hor. = 30 Créd. = 2 Prát. Pedag.
Ementa:
Conteúdos em aberto na perspectiva de contemplar uma atividade que envolva temas transversais e que
integre os conhecimentos específicos e da prática pedagógica no semestre considerado.

Bibliografia:
Em aberto
3º Per. Educação na Diversidade - Libras C. hor. = 30 Créd. = 2 Prát. Pedag.
Ementa:
Antecedentes históricos sobre a Linguagem de Sinais para deficientes auditivos - Libras. Perspectivas
legais a partir do Decreto 5.626/2005. A construção dos sinais e a comunicação gestual na sala de aula.
Trabalho com projetos especiais. A formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do
ensino fundamental, no ensino médio e na educação superior.

Bibliografia:
BRASIL. Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005.
GÓES,  Maria  C.  R,  de  &  LAPLANE,  Adriana  L.  F  de  (Orgs.).  Políticas  e  práticas  de  educação
inclusiva. Campinas, SP: Autores Associados, 2004.
JESUS,  D.  M.  Formação  de  professores  para  a  inclusão  escolar:  instituindo  um  lugar  de
conhecimento.  In:  CONGRESSO  BRASILEIRO  DE  EDUCAÇÃO  ESPECIAL,  2,  2005,  São  Carlos
Anais .. São Carlos: Suprema, 2005.

3º Per. Atividades complementares C. hor. = 25 - Ativ. comp.
Ementa: Atividades sócio-culturais e científicas desenvolvidas pelos alunos

4º PERÍODO

4º Per. Cálculo II C. hor. = 90 Créd. = 6 Especif



Ementa: Séries numéricas e de potências, série de Taylor. Cálculo diferencial de funções de mais de 
uma variável. Integração múltipla. Cálculo vetorial. Teoremas de Green, Gauss e Stokes. Aplicações.

Bibliografia Básica:
HOFFMANN, Laurence. Cálculo – um curso moderno e suas aplicações. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 
1990.
SWOKOVSKI, Earl W. Cálculo com geometria analítica. v. 2. 2.ed. São Paulo: Makron Books, 1994. 
ANTON, Howard. Cálculo, um novo horizonte – v.2. 6.ed. Porto Alegre: Bookman, 2000.
Bibliografia complementar: 
LEITHOLD, Luiz. O cálculo com geometria analítica. v.2. São Paulo: Harbra, 1997. 
THOMAS, George B., FINNEY, Ross L. Cálculo Diferencial e Integral. v. 2. Rio de Janeiro: LTC, 1982.  
4º Per. Psicologia da Educação  C. hor. = 60 Créd. = 4 Fundam. 

Educ.
Ementa: 
Aspectos teóricos:  Behaviorismo,  Gestaltismo,  Construtivismo;  Introdução à Psicologia  da Educação.
Psicologia  do  Desenvolvimento  e  da  aprendizagem.  Teorias  do  desenvolvimento  humano.  Piaget  e
Vigotsky.  A criança e o adolescente:  Características e tópicos de interesse.  Maturidade e velhice.  A
construção do conceito de número, espaço. A representação social da matemática.

Bibliografia Básica:
COLL, César; Marchesi, Álvaro e PALÁCIOS, Jésus (Orgs.) [et. al.]  Desenvolvimento psicológico e
educação – Vol. 2: psicologia da educação escolar. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.
LA TAILLE,  Y.  et.  al.  Piaget,  Vygotsky,  Wallon:  teorias psicogenéticas em discussão.  São Paulo:
Summus, 1992. 
MACEDO, L. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos. Porto Alegre: Artmed, 2005.

Bibliografia Complementar:
ASSIS, Bernadete Amêndola de e MACEDO, Lino de (orgs.).  Psicanálise e pedagogia.  São Paulo:
Casa do Psicólogo, 2002.
BRITO,  Márcia  Regina  F.  (org).  Psicologia  da  Educação Matemática:  Teoria  e  Pesquisa.  Editora
Insular, 2001.
BOCK, Ana; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria. Psicologias: Uma introdução ao estudo de Psicologia.
São paulo: Saraiva, 1999.
KAMII, Constance. A criança e o número. Campinas: Papirus, 2002, 30a ed.
______. Aritmética: novas perspectivas: implicações da teoria de Piaget. Campinas: Papirus, 1997.
KODAMA, Helia Matiko Yano e  SILVA,  Aparecida Francisco da.  Jogos no Ensino da Matemática.
Trabalho  apresentado  na  II  Bienal  da  Sociedade  Brasileira  de  Matemática.  Salvador:  Universidade
Federal da Bahia, 25 a 29 de outubro de 2004. Disponível em: < http://www.bienasbm.ufba.br/OF11.pdf>.
Acesso em: 23 de Maio de 2007.
MACEDO Lino de, PETTY, Ana Lúcia Sícoli, PASSOS, Norimar Christe. Quatro cores senha e dominó:
oficinas  de  jogos  em uma perspectiva  construtivista  e  psicopedagogica.  4  ed.  São  Paulo:  Casa  do
Psicólogo, 2003.
____. Os jogos e o lúdico na aprendizagem escolar. São Paulo: Artmed, 2004.
MAGINA, Sandra Maria Pinto.  A TEORIA DOS CAMPOS CONCEITUAIS: Contribuições da Psicologia
para a prática docente; 2005; Conferência; Laboratório de Ensino de Matemática - LEM UNICAMP,
Campinas.  Disponível  em: <http://www.ime.unicamp.br/erpm2005/anais/conf/conf_01.pdf>.  Acesso em:
20 de maio de 2007.
MAGINA,  S.;  CAMPOS,  T.;  NUNES,  T.  &  GITIRANA,  V.  Repensando  Adição  e  Subtração:
contribuições da teoria dos campos conceituais. 2a edição. São Paulo: Ed. PROEM, 2002. 

4º Per. Cálculo III C. hor. = 75 Créd. = 5 Especif.
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Ementa: Equações diferenciais ordinárias. Transformada de Laplace. Sistemas de equações de primeira
ordem. Equações diferencias parcias. Série Fourier.

Bibliografia Básica:
HOFFMANN, Laurence. Cálculo – um curso moderno e suas aplicações. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 
1990.
SWOKOVSKI, Earl W. Cálculo com geometria analítica. v. 2. 2.ed. São Paulo: Makron Books, 1994. 

Bibliografia Complementar:
LEITHOLD, Luiz. O cálculo com geometria analítica. v.2. São Paulo: Harbra, 1997. 
THOMAS, George B., FINNEY, Ross L. Cálculo Diferencial e Integral. v. 2. Rio de Janeiro: LTC, 1982.
4º Per. Álgebra Linear C. hor. = 60 Créd. = 4 Especif
Ementa:  Matrizes  e  equações  lineares.  Espaços  vetorias.  Transformações  lineares.  Operadores  e
matrizes diagonalizáveis. Espaços com produto interno. Operadores sobre espaços com produto interno.

Bibliografia Básica:
ANTON, H; RORRES, C. Álgebra linear com aplicações. 8.ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
Kolman, B. Introdução à Álgebra linear com aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
STREINBRUCH, A. WINTWERLE, P. Introdução à álgebra linear. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 1997.

Bibliografia Complementar:
BOLDRINI,J.L.;COSTA, S.R.; FIGUEIREDO, V.L.; WETZLER, H.G.  Álgebra Linear.  3.ed. São Paulo:
Harbra, 1990. 
LAY, D. C. Álgebra Linear com aplicações. 4.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 
LEON, S. J. Álgebra Linear. 4.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 
LIMA, Elon Lages. Álgebra Linear. 4 ed. Coleção Matemática Universitária. Rio de Janeiro: IMPA-CNPq,
2000. 
LIPSCHULTZ, Saimour. Álgebra Linear : teoria e problemas. 3.ed. São Paulo: Makron, 1994. 
MACHADO, A. S. Álgebra Linear e Geometria Analítica. 2.ed. São Paulo: Atual,1998.

4º Per. Geometria III C. Hor. = 60 Créd. = 4 Especif.
Ementa: Axiomatização da Geometria Plana: polígonos, círculo, congruência, semelhança, paralelismo,
áreas. 

Bibliografia básica: 
BARBOSA, J. L. M. Geometria euclidiana plana. 4 ed. Rio de Janeiro: SBM, 2003.

Bibliografia complementar:
ALENCAR FILHO, E. de. Exercícios de geometria plana. 15. ed. São Paulo: Nobel, 1981.
DOLCE, O.; POMPEO, J. N.  Fundamentos de matemática elementar:  geometria plana. 7. ed. São
Paulo: Atual, 1993. 9 v. 
______.Fundamentos  de  matemática  elementar:  geometria  espacial,  posição  métrica.  5.  ed.  São
Paulo: Atual, 1993. 10 v.
DOUBNOV, I. Erros nas demonstrações geométricas. São Paulo: Atual, 1996.
LIMA,  E.  L.  Medida e forma em geometria  -  comprimento,  área,  volume e semelhança.  Rio  de
Janeiro. Coleção do Professor de Matemática. SBM, 1991.
LINDQUIST, M. M.; SHULTE, A. P. Aprendendo e ensinando geometria. São Paulo: Atual, 1994.
LOPES, M. L. M. L. Geometria: na era da imagem e do movimento. Rio de Janeiro: UFRJ, 1996.
MACHADO, A. dos S. Matemática na escola do segundo grau. São Paulo: Atual, 1996. 2 v.
MARMO, C. Curso de desenho. São Paulo: Moderna Ltda, 1964. 1, 2, 3 v.
MORGADO, A. C. Geometria I. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora Francisco Alves, 1990.
NASSER, L. Argumentação e provas no ensino da matemática. Rio de Janeiro: UFRJ, 2001.
RAMALHO, R. Construções geométricas com régua e compasso. Recife: UFP, 1984.
REZENDE, E. Q. F.  Geometria euclidiana plana e construções geométricas. Campinas: Unicamp,
2000. 
SANT’ANNA, A. S. O que é um axioma? São Paulo: Manole, 2003.
TINOCO, L. Geometria euclidiana por meio da resolução de problemas. Rio de Janeiro: UFRJ, 1999.
WAGNER, E. Construções geométricas. 4. ed. Rio de Janeiro: Coleção do Professor de Matemática.
SBM, 2000.



4º Per. Matemática Aplic. Ciências da Natureza C. Hor. = 45 Créd. = 3 Especif.

Ementa: Equações de 1º grau e Equações de 2º grau.: Aplicações nas descrições de movimentos em
física; Funções: Importância e significado  do conceito em biologia, química e física; Geometria Plana e
Espacial:  Aplicações  na  física  de  Cristais,  Biologia  de  estruturas  macro  e  micro  e  em  química  na
geometria  de moléculas;  Modelagem matemática  de conceitos  vetoriais  desenvolvido  em laboratório
juntamente com experimentos de eletromagnetismo; Física das radiações e aspectos dentro da biologia
e dinâmica dos mecanismos de reparo em estruturas celulares.

Bibliografia:
 ALVARENGA, Beatriz. Física. São Paulo: Saraiva, 2000.
OKUNO, Emiko; CALDAS, Iberê; CHOW, Cecil. Física para ciências biológicas e médicas. São Paulo: Harper & Row
do Brasil, 1982
DURAN, José Enrique Rodas. Biofísica: fundamentos e aplicações. São Paulo: Prentice Hall Brasil, sd.

4º Per. Observ. Ref. Trab. Escolar IV 
(Educ. Inclusiva)

C. hor. = 30 Créd. = 3 Prat./pedag.

Ementa:
Os significados da educação inclusiva na contemporaneidade. As políticas de educação inclusiva no
Brasil  e  no  Espírito  Santo.  Gestão  escolar  e  inclusão.  Formação de professores  na perspectiva  da
inclusão. As minorias e a inclusão escolar. 

Bibliografia Básica:
GÓES,  Maria  C.  R,  de  &  LAPLANE,  Adriana  L.  F  de  (Orgs.).  Políticas  e  práticas  de  educação
inclusiva. Campinas, SP: Autores Associados, 2004.
LARROSA, Jorge; SKLIAR, Carlos.  Habitantes de babel: políticas e poéticas das diferenças. Belo
Horizonte: Autêntica, 2001.

Bibliografia Complementar:
AZEVEDO, José C. Escola cidadã: desafios, diálogos e travessias. Petrópolis: Vozes, 2000.
BAPTISTA, Cláudio R. Políticas de inclusão escolar: análise de um campo temático e perspectivas
de investigação.  In: JESUS, Denise M.; BAPTISTA, C. R. & VICTOR, Sônia L. (Orgs.).  Pesquisa e
educação especial: mapeando produções. Vitória,ES: EDUFES, 2006. 
JESUS,  D.  M.  Formação  de  professores  para  a  inclusão  escolar:  instituindo  um  lugar  de
conhecimento.  In:  CONGRESSO  BRASILEIRO  DE  EDUCAÇÃO  ESPECIAL,  2,  2005,  São  Carlos
Anais ... São Carlos: Suprema, 2005.
MEIRIEI, P. A. Pedagogia entre o dizer e o fazer: a coragem de começar. P. Alegre: ArtMed, 2002.
4º Per. Estrutura e Func. da Ed. Básica no 

Brasil
C. hor. = 30 Créd. = 2 Fund. Educ.

Ementa:
Evolução  histórica  da  estrutura  e  funcionamento  da  educação  brasileira.  A  educação  na  ordem
constitucional brasileira. A lei de diretrizes e bases da educação nacional.  A estrutura curricular didática
e administrativa da educação básica.  As políticas de desenvolvimento e financiamento da educação. A
formação dos profissionais do magistério.
Bibliografia Básica:
ALVES,  N.;  VILLARDI,  R.  Múltiplas  leituras  da  nova  LDB:  lei  de  diretrizes  e  bases  da  educação
nacional. Rio de Janeiro: Qualitymaro/Dunya, 1997.
ARANHA, M. L. A. História da educação. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1996
SAVIANI, D. Política e educação no Brasil: o papel do congresso nacional na legislação do ensino. 3.
ed. São Paulo : autores associados, 1996.
DEMO, P. A nova LDB – rumos e avanços. 7. ed. São Paulo: Papirus, 1997.
BRASIL. Congresso Nacional. Constituição Federal. Diário Oficial da União, 5 de outubro de 1988.
_______ . Plano Nacional de Educação. Brasília: Senado Federal, Unesco, 2001.
______. Congresso Nacional.  Lei de diretrizes e bases da educação nacional.  (Lei Federal 9394),
Diário Oficial da União, 1996.
SAVIANI,  D.  A Nova  lei  da  educação:  trajetória,  limites  e  perspectivas.  5.  ed. Campinas:  autores
associados, 1999.
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TOMMASI, Lívia  de,  WARDE, Mirian J.,  HADDAD, Sérgio (Orgs.).  O banco mundial e as políticas
educacionais. São Paulo: Cortez; PUC-SP; Ação Educativa, 1996.

Bibliografia Complementar:
BRASIL. Decreto nº 2207 de 15/04/97. Regulamento para o sistema federal de ensino determinação nos
artigos 19,20,45,46,52, parágrafo único, 54 e 58 da Lei nº 9.394 de 20/12/96 e dá outras providências.
______. Leis, Decretos, etc organização em texto único das leis de diretrizes e bases da educação
nacional e legislação conexa. Brasilia. CFE, INEP, 1983 
SANTOS,  C.  R.  dos.  Educação escolar  brasileira:  estrutura,  administração,  legislação.  2.  ed.  São
Paulo: Thompson, 2003.
FREITAG, B. Escola, estado e sociedade. São Paulo: Moraes, 1980.
GENTILI, P. A. A.  Pedagogia da exclusão:  crítica ao neoliberalismo em educação.  5. ed. Petrópolis:
Vozes, 1999.
MOREIRA, A. F. Parâmetros curriculares nacionais: crítica e alternativas. In GENTILI, Pablo e SILVA,
Tomaz Tadeu da (Orgs.),  Escola S.A  quem ganha e quem perde no mercado educacional  no
neoliberalismo. Brasilia:CNTE, 1996.
WEREBE, M. J. G. Grandezas e misérias do ensino no Brasil. São Paulo: Ática, 1997.
4º Per. Seminário Integrador III C. hor. = 30 2 Prát. Pedag.
Ementa: 
Conteúdos  em aberto  na  perspectiva  de  contemplar  temas  transversais  que  integre  conhecimentos
específicos e conhecimentos pedagógicos numa dimensão prática.
Bibliografia:
Em aberto
4º Per. Atividades complementares C. hor. = 25 - Ativ. comp.
Ementa: Atividades sócio-culturais e científicas desenvolvidas pelos alunos

5º PERÍODO

5º Per. Cálculo IV C. Hor. = 60 Créd. = 4 Espec. 
Ementa:  O plano complexo: números complexos, representação polar,  raízes. Funções de uma variável
complexa com  estudo de limite e continuidade, derivadas e integrais.

Bibliografia Básica:
ÁVILA, Geraldo. Variáveis complexos e aplicações, Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 1990.

Bibliografia Complementar:
HEFEZ , Abramo.  Álgebra, volume 1, IMPA, Coleção Matemática Universitária, Rio de Janeiro, 1993.
NETO,Alcídes. Funções de uma variável complexa, IMPA, Coleção Projeto Euclides, Rio de Janeiro, 1993.
MORGADO,  Manfredo  P.  do  Carmo,  WAGNER  Eduardo,  CESAR  Augusto.  Trigonometria,  números
complexos, IMPA, Coleção Professor de Matemática, Rio de Janeiro, 1992.
5º Per. Teoria dos Números C. hor. = 60 Créd. = 4 Especif.
Ementa:
Sistemas  de  Numeração.  Postulados  de  Peano  e  a  construção  dos  Números  Naturais.  Princípio  da
Indução matemática e demonstração por indução. Métodos de demonstração por exaustão e contradição.
O conjunto Z, relações de ordem, divisibilidade. O algoritmo de Euclides. Os números primos. Teorema
Fundamental  da  Aritmética.  Equações  Diofantinas.  Relações  de  equivalência.  Álgebra  das  classes
residuais. Congruências lineares.

Bibliografia básica:
GONÇALVES, A. Introdução à álgebra. 5. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2001.
HYGINO, H. D. Fundamentos de aritmética. São Paulo: Atual, 1991.
OLIVEIRA, J. P. Introdução à teoria dos números. Rio de Janeiro: IMPA, 1998.

Bibliogrtafia Complementar:
HEFEZ, A. Elementos de Aritmética. Rio de janeiro: SBM, 2005. 
______. Curso de álgebra. 2. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 1993. 1 v.
MILIES, C. P.; COELHO, S. P. Números: uma introdução à Matemática. 3. ed. São Paulo: EDUSP, 2001.



GUNDLACH, B. Tópicos de história da matemática para uso em sala de aula: números e numerais. In
coleção tópicos de história da matemática. São Paulo: Atual.
LANDAU, E. Teoria elementar dos números.  Rio de Janeiro: Moderna, 2002.
LINS, R. C.; GIMENES, J.  Perspectivas de aritmética e álgebra para o século XXI. 3. ed. São Paulo:
Papirus, 1997.
PAIVA, M. A. Teoria dos números para professores. Notas de aula. CESAT, 2003.
SIDKI, S. Introdução à teoria dos números. Rio de Janeiro: IMPA.
SOMINSKI, I. S. Método de indução matemática. São Paulo: Atual, 1996.

5º Per. Estágio supervisionado I C. hor. = 60 Créd. = 4 Estágio
Ementa:
Levantamento  de  questões  relativas  ao  processo  de  ensino-aprendizagem  da  Matemática  nas  séries
iniciais da 2ª etapa do ensino fundamental (5º ao 7º anos). Desenvolvimento do programa e atividades
didáticas.  Planejamento,  execução  e  avaliação  de  atividades.  Questões  de  sala  de  aula  a  partir  de
observações e interações com as escolas da Comunidade.  Elaborar textos sobre ensino. Confeccionar
material didático. Estudo de trabalhos relativos a sala de aula.

Bibliografia básica:
BICUDO, M. A. V. Pesquisa em educação matemática: concepções e perspectivas. São Paulo: UNESP,
1999.
CHALITA, G. Educação a solução está no afeto. São Paulo:Gente, 2001
PIRES, C. M. C. Currículos de matemática: da organização linear à idéia de rede. São Paulo: FTD, 2000.

Bibliografia complementar:
BRENELLI, R. P. O jogo como espaço para pensar: a construção de noções lógicas e aritméticas. São
Paulo: Papirus, 2000.
BRITO, M. R. F. Psicologia da educação matemática - teoria e pesquisa. Florianópolis: Insular, 2001.
CURY,  H.  N.  Formação  de  professores  de  matemática: uma  visão  multifacelada.  Porto  Alegre:
EDIPUCRS, 2001.
KALEFF, A. M. M. R.  Vendo e entendendo  poliedros:  do desenho ao cálculo do volume através de
quebra-cabeças geométricos e outros materiais concretos. 2. ed.  Niterói: EDUFF, 2003.
MACEDO, L. Aprender com jogos e situações problema. Porto Alegre: Artes 
Médicas Sul, 2000.
SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. Ler, escrever e resolver problemas de matemática. Porto Alegre: ARTMED,
2001.

5º Per. Tendências de Pesq. em Educ. Mat. C. hor. = 60 Créd. = 3 Específico
Ementa:
A área de Educação Matemática e suas tendências de pesquisas atuais. Análise e discussão de pesquisas
em Educação Matemática.  A etnomatemática,  a  modelagem matemática,  a  história  da  matemática,  a
formação do professor pesquisador e a prática de sala de aula. 

Bibliografia básica;
BICUDO,  Maria  A.  V.  (Org.).  Pesquisa  em educação matemática:  concepções  e  perspectivas.  São
Paulo: Editora Unesp, 1999.

Bibliografia Complementar:
BICUDO, M.  A.  V.;  BORBA, M. de C.  Educação matemática pesquisa em movimento.  São Paulo:
Cortez, 2004. 
D’AMBRÓSIO,  Ubiratan.  Etnomatemática:  elo  entre  as  tradições  e  a  modernidade.  Belo  Horizonte:
Autêntica, 2001.
PONTE, João Pedro da.; BROCARDO, Joana & OLIVEIRA, Hélia.  Investigações matemáticas na sala
de aula. 1. ed., Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 

5º Per. História da Matemática C. hor. = 60 Créd. = 4 Especifico
Ementa:
A matemática na Antigüidade: 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
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desenvolvimento do conceito de função.

Bibliografia básica:
BOYER, C. B. História da matemática. 2 ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1996.
EVES, H. Introdução à história da matemática. São Paulo: Unicamp, 2004.

Bibliografia complementar:
GARBI, G. G. O romance das equações algébricas. São Paulo: Makron Books, 1997.
GALARDA, L. O conceito de limites: sua evolução através da história. Vitória: UFES, 1990.
MOTTA,  C.  D.  História  da  Matemática  na  Educação Matemática:  espelho  ou  pintura?  São Paulo:
Comunicar, 2006.
Revista Brasileira de História da Matemática. v. 1-7, n.1-13. Rio Claro: SBHMat, 2001-2007.
STRUIK, D. J.  História concisa das matemáticas. 2 ed. Lisboa: Gradiva, 1992.
WUSSING, H. Lecciones de Historia de las Matemáticas. México: Siglo XXI, 1998.

5º Per. Atividades complementares C. hor. = 25 - Ativ. comp.
Ementa: Atividades sócio-culturais e científicas desenvolvidas pelos alunos

6º PERÍODO

6º Per.

Introdução à Análise 
C. hor. = 75
Créd. = 5
Especif.

Ementa:
Propriedades  básicas  dos  números  reais.  Limite  de  uma  sequência.  Séries  de  números  reais.
Convergência absoluta e condicional. Principais testes de convergência de séries. Noções de topologia na
reta.  Funções  contínuas;  operações.  Teorema do  valor  intermediário.  Teorema de  Weierstrass  sobre
extremos de funções contínuas. Continuidade uniforme.
 
Bibliografia Básica:
ÀVILA, Geraldo Severo de Souza.  Análise matemática para licenciatura. São Paulo: Edgard Blücher,
2005.
Bibliografia Complementar:
LIMA, E. L. - Análise Real, Vol. 1, Rio de Janeiro, IMPA. Coleção Matemática Universitária, 1999.
______. Curso de Análise, Vol.1, Rio de Janeiro, IMPA, Projeto Euclides, 1989.

6º Per. Metodologia da Pesquisa C. hor. = 45 Créd. = 3 Prática/Ped.  
Ementa:
A pesquisa científica; o método de pesquisa nas ciências humanas; o método de pesquisa nas ciências
naturais; a pesquisa em educação matemática; Elaboração de projeto de pesquisa

Bibliografia básica:
ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith e GEWANDSZNADJDER, Fernando. O método nas ciências naturais e
sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1998.
DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência, São Paulo: Atlas, 1985.
LÜDKE, Menga e ANDRÉ, Marli.  Pesquisa em educação:  abordagens qualitativas.  São Paulo:  EPU,
1986. 
LAVILLE,  Christian  e  DIONNE,  Jean.  A  construção  do  saber:  manual  de  pesquisa  em  ciências
humanas. Porto Alegre: Editora Artes Médicas; B. Horizonte: Ed. UFMG, 1999.
MARCONI, Marina de A. Técnicas de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

Bibliografia complementar:



BARROS, Aidil  de Jesus Paes de.  Projeto  de pesquisa:  propostas metodológicas.  Petrópolis,  RJ:
Vozes, 1990.
GAMBOA,  Silvio  Sanchez.  Fundamentos  para  la  investigacion  educativa.  Bogotá,  Colômbia:
Cooperativa Ed. Magistério, 2001.
KUNH, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. 6. ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2001. 
PRADO-JUNIOR, Caio. Dialética do conhecimento. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 1969.
SANTOS,  Antonio  Raimundo  dos.  Metodologia  científica:  a  construção  do conhecimento.  Rio  de
Janeiro: DP&A, 1999.
ROCKWELL,  Elsie  &  EZPELETA,  Justa.  Pesquisa  participante.  São  Paulo:  Cortez  &  Autores
Associados, 1989.
6º Per. Álgebra C. hor. = 60 Créd. = 4 Especif.
Ementa:
Reações  de  equivalência  e  ordem;  Funções:  composição;  Os  Números  Inteiros;  Anéis,  Ideais  e
Homomorfismos; Polinômios de uma variável; Extensões Algébricas dos Racionais: construção por régua e
compasso; Grupos.
Bibliografia básica:
DOMINGUES, H. H.; IEZZI, G. Álgebra moderna. 3. ed. São Paulo: Atual, 1982.
GONÇALVES, A. Introdução à álgebra. 5. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2001.

Bibliografia complementar:
HEFEZ, A. Curso de álgebra. 2. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 1993. 1 v.
HERSTEIN, I. N. Tópicos de álgebra. São Paulo: Polígono, 1970. 

6º Per. Análise Combinatória e Probabilidade C. hor. = 30 Créd. = 2 Especif.
Ementa: 
Introdução,  tipos  de  variáveis  estatísticas.  Distribuição  de  freqüências.  Medidas  de  tendência  central,
medidas de dispersão, momentos, assimetria, curtos , correlação e regressão.
 
Bibliografia básica:
CRESPO, Antônio Armont.  Estatística fácil. São Paulo: Editora Saraiva, 1996.
FONSECA, J.S. da. Curso de Estatística. São Paulo: Atlas, 1994.
TRIOLA,  Mario F. Introdução a Estatística.  7 ed – Rio de janeiro: LTC , 1999.
Bibliografia complementar:
SILVA,  Medeiros  da  Silva,  SILVA,  Elio  Medeiros,  GONÇALVES,  Valter,  MUROLO,  Antônio  Carlos.
Estatística Para os Cursos de Economia, Administração e Ciências Contábeis. 2a ed, Vol 1 e 2. São
Paulo: Editora Atlas S.A, 1997.
MORETIN, L.G.Estatística básica. v.1 e V.2.São Paulo: Makron Books, 1999
STEVENSON, William J. Estatística aplicada à administração. São Paulo: Editora Harbra LTDA,  1988.
MEYER, P.L. Probabilidade:aplicações à estatística. Rio de Janeiro: LTC, 1983. 
PEREIRA, Wilson. Estatística – conceitos básicos. 2.ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1984. 
TOLEDO, G.L.; OVALLE, I.I.Estatística básica. São Paulo: Atlas, 1988. 
BUSSAB, W.O. Estatística básica. São Paulo: Atual, 1987. 
6º per. Modelos Matemáticos na Ed. Básica C. hor. = 60 Créd. = 3 Prática/Pedag
Ementa:  A matematização  do  mundo e  a  contemplação  da  realidade;  a  linguagem matemática  como
expressão para compreender a realidade; estratégias informais de expressar a realidade.
a  metodologia  da  Modelagem  no  Ensino  da  Matemática  em  sala  de  aula;  práticas  pedagógicas
interdisciplinares no processo de ensino-aprendizagem da matemática; usos da modelagem na computação,
na biologia, no geopreocessamento, etc.

Bibliografia Básica:
BARBOSA, J. C. O que pensam os professores sobre a Modelagem Matemática? Zetetiké, Campinas, v.
7 - n0 11 p.76 - 79 – Jan / Jun 1999. 
BASSANEZI,  R.  Modelagem como Metodologia  de  Ensino  de  Matemática.  Boletim  da  SBMAC --v.
l,n02,p. 61-69, Set. 89.
BASSANEZI, R. Modelagem Matemáica, Dynamis, Blumenau  - SC., v. 1, n0 7, p. 55 - 83, Abr / Jun 1994.
8
Bibliografia Complementar:
BARDIN, L. Análise de Conteúdos. Lisboa: Edições 70, 1979. 225p.
D’AMBRÓSI0, U. Da Realidade à Ação: Reflexôes sobre Educação Matemática, Campinas -S. P: Editora
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da UNICAMP, 1986.
 _______.   Etnomatemática, S. P: Ática, 1993.
 _______.  Educação Matemática: da Teoria à Prática. Capinas - S. P: Papirus, 1996.

6º Per. Estágio supervisionado II C. hor. = 90 Créd. = 6 Estágio 
Ementa:
Levantamento de questões relativas ao processo de ensino-aprendizagem da Matemática nas séries finais
do  ensino  fundamental  (8º  e  9º  anos).  Planejamento,  execução  e  avaliação  de  atividades  de  ensino.
Questões de sala de aula a partir de observações e interações com as escolas da Comunidade. Elaborar
textos sobre ensino. Confeccionar material didático. Estudo de trabalhos relativos a sala de aula.

Bibliografia básica:
BICUDO, M. A. V. Pesquisa em educação matemática: concepções e perspectivas. São Paulo: UNESP,
1999.
CHALITA, G. Educação a solução está no afeto. São Paulo:Gente, 2001
PIRES, C. M. C. Currículos de matemática: da organização linear à idéia de rede. São Paulo: FTD, 2000.

Bibliografia complementar:
BRENELLI, R. P.  O jogo como espaço para pensar: a construção de noções lógicas e aritméticas. São
Paulo: Papirus, 2000.
BRITO, M. R. F. Psicologia da educação matemática - teoria e pesquisa. Florianópolis: Insular, 2001.
CURY,  H.  N.  Formação  de  professores  de  matemática: uma  visão  multifacelada.  Porto  Alegre:
EDIPUCRS, 2001.
KALEFF,  A.  M.  M.  R.  Vendo e entendendo  poliedros:  do desenho ao cálculo  do volume através  de
quebra-cabeças geométricos e outros materiais concretos. 2. ed.  Niterói: EDUFF, 2003.
MACEDO, L. Aprender com jogos e situações problema. Porto Alegre: Artes 
Médicas Sul, 2000.
SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. Ler, escrever e resolver problemas de matemática. Porto Alegre: ARTMED,
2001.

6º per. Atividades complementares C. hor. = 25 - Ativ. comp.
Ementa: Atividades sócio-culturais e científicas desenvolvidas pelos alunos

7º PERIODO

7º per. Tópicos Especiais em Matemática I C. hor. = 60 Créd. = 4 Especif
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.).
 
Bibliografia Básica:
IEZZI & MURAKAMI. Fundamentos de Matemática Elementar.  v.1 a 6.  São Paulo: ATUAL, 1991.
LIMA, E.L. et.all.  A Matemática do Ensino Médio. v. 2 e 3. Rio de Janeiro: IMPA/VITAE, 1998.

Bibliografia complementar:
ABRANTES, P. Avaliação e Educação Matemática. v 1. Rio de Janeiro: MEM/USU/GEPEM, 1995.  
DAVIS & HERSH.  A Experiência Matemática. Lisboa: Gradiva, 1995.
HAACK, S. Filosofia das Lógicas. São Paulo: UNESP, 2002.
MOREY, B. B.  Tópicos de História da Trigonometria. Série Textos de História da Matemática. Natal:



SBHMat, 2001.
SACRISTÁN, J. G. O Currículo: uma reflexão sobre a prática. 3 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2000. 
SANTOS,  CANAVARRO  &  BROCARDO  (Org.).  ACTAS  de  Educação  matemática: caminhos  e
encruzilhadas. Encontro Internacional em homenagem a Paulo Abrantes. Portugal: APM, 2005.
SKOVSMOSE, O. Educação matemática Crítica.  Campinas: Papirus, 2001.

7 Per. Gestão Educacional C. hor. = 60 Créd.= 4 Pratica/ped..
Ementa:
Histórico  e  desafios  atuais  da  gestão  educacional;  planejamento  educacional;  políticas  públicas  e
sistemas  educativos;  gestão  democrática  da  escola  e  autonomia  da  escola;  descentralização  e
participação.

Bibliografia Básica:
NÓVOA, Antônio (Org.) -  As organizações escolares em análises. Lisboa: Publicações Dom Quixote,
1995.
PARO, Vitor Henrique, - Gestão democrática da escola pública. São Paulo: Ática, 1997

Bibliografia Complementar:
AZEVEDO, Joaquim. Reflexões sobre Política Educativa. Lisboa Portugal: ASA 1994
AZEVEDO, José Maria.  O nós da rede: o problema das escolas primárias em zonas rurais. Lisboa
Portugal: ASA 1996
BARBIER, Jean Marie.  Elaboração de projetos de Ação e Planificação. Porto. Ed. Porto, 1993.
FÁVERO,  Osmar  (org.).   A educação nas constituintes  brasileiras 1823-1988.  Campinas;  Autores
Associados, 1996.
GADOTTI, Moacir & ROMÃO, Jose E.  Autonomia da escola, princípios e propostas. Cortez: SP, 1998.
OLIVEIRA, Dalila Andrade (org.). Gestão Democrática da Educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.
PARO,Vitor Henrique - Administração escolar: introdução à crítica.  São Paulo: Cortez, 1993.
SANTOS, - Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 1995.

7º per. Estatística C. hor. = 60 Créd. = 4 Especif
Ementa:
Introdução,  tipos  de variáveis  estatísticas.  Distribuição  de  freqüências.  Medidas  de  tendência  central,
medidas de dispersão, momentos, assimetria, curtos , correlação e regressão. Probabilidade. Distribuição
de Probabilidade: variável aleatória, distribuições discretas de probabilidade,  distribuições continuas de
probabilidade. Inferência: Noções de amostragem,  Estimativa de parâmetros,  tamanho de amostra, teste
de hipótese.

Bibliografia Básica:
TRIOLA,  Mario F. Introdução a Estatística.  7 ed – Rio de janeiro: LTC , 1999.**
STEVENSON, William J. Estatística aplicada à administração. São Paulo: Editora Harbra LTDA,  1988.
CRESPO, Antônio Armont.  Estatística fácil. São Paulo: Editora Saraiva, 1996.
MORETIN, L.G.Estatística básica. v.1 e V.2.São Paulo: Makron Books, 1999. 

Bibliografia complementar:
SILVA, Medeiros da Silva, SILVA, Elio Medeiros, GONÇALVES, Valter, MUROLO,
Antônio Carlos. Estatística Para os Cursos de Economia, Administração e Ciências Contábeis. 2a ed, Vol 1
e 2. São Paulo: Editora Atlas S.A, 1997.
MEYER, P.L. Probabilidade:aplicações à estatística. Rio de Janeiro: LTC, 1983. 
PEREIRA, Wilson. Estatística – conceitos básicos. 2.ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1984. 
TOLEDO, G.L.; OVALLE, I.I.Estatística básica. São Paulo: Atlas, 1988. 
FONSECA, J.S. da. Curso de Estatística. São Paulo: Atlas, 1994.
BUSSAB, W.O. Estatística básica. São Paulo: Atual, 1987. 
dispersão, regressão e correlação linear. 

7º per. Trabalho de Conc. Curso I C. hor. = 30 Créd. = 2 Pratica/ped.
Ementa:
Desenvolvimento, pelo aluno, da 1ª etapa do trabalho de conclusão de curso de graduação vinculado à
área da educação matemática direcionado para eixos temáticos desenvolvidos no curso (formação de
professores  de  matemática,  etnomatemática,  modelagem matemática,  ensino-aprendizagem,  etc.)  sob
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orientação de um docente do Cefetes.

Bibliografia: 
Em aberto, a depender do eixo temático desenvolvido pelo aluno.
7º per. Estágio supervisionado III C. hor. = 120 - Estágio
Ementa: 
Levantamento  de  questões  relativas  ao  processo  de  ensino-aprendizagem  da  Matemática  no  ensino
médio. Planejamento, execução e avaliação de atividades de ensino. Questões de sala de aula a partir de
observações e interações com as escolas da Comunidade.

Bibliografia básica:
PIRES, C. M. C.  Currículos de matemática:  da organização linear à idéia de rede. São Paulo: FTD,
2000.

Bibliografia complementar:
BRITO, M. R. F. Psicologia da educação matemática - teoria e pesquisa. Florianópolis:Insular, 2001.
CURY,  H.  N.  Formação  de  professores  de  matemática:  uma  visão  multifacetada.  Porto  Alegre:
EDIPUCRS,2001.

8º PERÍODO

8º per. Tópicos Especiais em Matemática II C. hor. = 90 Créd. = 6 Especif
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.).
 
Bibliografia Básica:
IEZZI & MURAKAMI. Fundamentos de Matemática Elementar.  v.1 a 6.  São Paulo: ATUAL, 1991.
LIMA, E.L. et.all.  A Matemática do Ensino Médio. v. 2 e 3. Rio de Janeiro: IMPA/VITAE, 1998.

Bibliografia complementar:
ABRANTES, P. Avaliação e Educação Matemática. v 1. Rio de Janeiro: MEM/USU/GEPEM, 1995.  
DAVIS & HERSH.  A Experiência Matemática. Lisboa: Gradiva, 1995.
HAACK, S. Filosofia das Lógicas. São Paulo: UNESP, 2002.
MOREY, B. B.  Tópicos de História da Trigonometria. Série Textos de História da Matemática. Natal:
SBHMat, 2001.
SACRISTÁN, J. G. O Currículo: uma reflexão sobre a prática. 3 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2000. 
SANTOS,  CANAVARRO  &  BROCARDO  (Org.).  ACTAS  de  Educação  matemática: caminhos  e
encruzilhadas. Encontro Internacional em homenagem a Paulo Abrantes. Portugal: APM, 2005.
SKOVSMOSE, O. Educação matemática Crítica.  Campinas: Papirus, 2001.

8º per. Matemática financeira C. hor. = 30 Créd. =2 Especif
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. 

Bibliografia Básica:
FONSECA, J. P. - Matemática Financeira. Rio de janeiro: Editora Guanabara, 1997.
GIANETTI, Eduardo. O valor do amanhã. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

Bibliografia Complementar:
SAMANES, Carlos Patrício.  Matemática Financeira: Aplicações à Análise de Investimentos. São Paulo:
Editora Makron Books,1999.
ARAÚJO, Carlos Roberto Vieira. Matemática Financeira: Uso das minicalculadoras HP12c e HP 19BII .
São Paulo: Atlas,1992 . 



PUCCINI,  Abelardo  de  Lima.  Matemática  Financeira  Objetiva  e  Aplicada.  São  Paulo:Editora
Saraiva,2004. VASCONCELOS, Marco Antônio e Garcia, Manuel E.  Fundamentos de Economia. São
Paulo: Saraiva.
LAPPONI, J. Carlos. Matemática Financeira Usando Excel. São Paulo:Lapponi,2002.

8º per. Tópicos especiais em Ed.  Matemática C. hor. = 90 Créd. = 4 Específico 
Ementa:  Disciplina de ementa aberta. Posicionamentos matemáticos relativos às diversas temáticas da
educação  matemática  (ensino-aprendizagem,  formação  de  professor,  etc.)  em  sua  relação  com  os
aspectos sócio-políticos-econômicos.
 
Bibliografia básica:
FIORENTINI,  Dario  e  MIORIM,  Maria  A.  (Orgs.).  Por  trás  da  porta,  que  matemática  acontece?
Campinas, SP: Ed. Graf. FE/Unicamp – Cempem, 2001.
SKOVSMOSE, O. Educação matemática Crítica.  Campinas: Papirus, 2001.

Bibliografia complementar:.  
HAACK, S. Filosofia das Lógicas. São Paulo: UNESP, 2002.
LIMA, E.L. et.all.  A Matemática do Ensino Médio. v. 2 e 3. Rio de Janeiro: IMPA/VITAE, 1998.
MOREY, B. B.  Tópicos de História da Trigonometria. Série Textos de História da Matemática. Natal:
SBHMat, 2001.
OMNÈS, R.  Filosofia da Ciência Contemporânea. São Paulo: UNESP, 1996.
SACRISTÁN, J. G. O Currículo: uma reflexão sobre a prática. 3 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2000ANTOS,
Boaventura de S. Um discurso sobre as ciências. 4. ed. - São Paulo: Cortez, 2006.
SANTOS,  CANAVARRO  &  BROCARDO  (Org.).  ACTAS  de  Educação  matemática: caminhos  e
encruzilhadas. Encontro Internacional em homenagem a Paulo Abrantes. Portugal: APM, 2005.

8º per. Trabalho de Conc. Curso II C. hor. = 30 Créd. = 2 Pratica/pedag
Ementa:  Desenvolvimento  da  2ª  etapa  e  da  conclusão  do  trabalho  de  conclusão  de  curso,  com
apresentação  de  monografia,  acompanhada  de  um seminário  expositivo  à  classe,  de  atividades  de
pesquisas iniciadas pelo aluno. 

Bibliografia: 
em aberto, a depender do eixo temático desenvolvido pelo aluno.

8º per. Estágio supervisionado IV C. hor. = 
135

Créd. =  9 Estágio

Ementa: 
Trabalho pedagógico com as modalidades presentes na Educação Básica: Eja e Educ. Profissional e
também as  questões  de  Diversidade.  Planejamento,  execução  e  avaliação  de  atividades  de  ensino.
Proposta  Político-Pedagógica  uma  abordagem  legal:  o  regimento  da  escola  e  a  proposta  político  –
pedagógica, contribuições do professor na elaboração do regimento e da proposta- político pedagógica,
posicionamento  do  professor  frente  a  questões  legais  que  interferem  no  processo  de  ensino-
aprendizagem. Questões relativas à carreira profissional (doenças ocupacionais, condições de trabalho,
planos de valorização e de carreira do magistério).

Bibliografia básica:
BICUDO,  M.  A.  V.  Pesquisa  em  educação  matemática:  concepções  &  perspectivas.  São  Paulo:
UNESP, 1999.
PAIS, L. C. Didática da matemática: uma análise da influência francesa. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.
PADILHA, H. Mestre maestro: a sala de aula como orquestra. Rio de Janeiro: Linha Mestra, 2003.
PIRES, C. M. C.  Currículos de matemática: da organização linear à idéia de rede. São Paulo: FTD,
2000. 

Bibliografia complementar:
BIEMBENGUT, M. S.; HEIN, N. Modelagem matemática no ensino. São Paulo: Contexto, 2000.
CHEVALLARD, Y. et all.  Estudar matemática:  o elo perdido entre o ensino e a aprendizagem. Porto
Alegre: ARTMED, 2001.
COURANT,  R.  O que é  matemática?:  uma abordagem elementar  de  métodos e  conceitos.  Rio  de
Janeiro: Ciência Moderna, 2000.
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D’AMBRÓSIO, U. Educação matemática: da teoria à prática. 6. ed. Campinas: Papirus, 2000.
______. Da realidade à ação: reflexões sobre educação e matemática. Campinas: UNICAMP, 1986.
FIORENTINI, D.; MIORIM, M. A. Por trás da porta, que a matemática acontece. Campinas: UNICAMP,
2001.
HERNÁNDEZ,  F.;  VENTURA,  M.  A  organização  do  currículo  por  projetos  de  trabalho:  o
conhecimento é um caleidoscópio. 5. ed. Porto Alegre: ARTMED, 1998.
LIMA, E. L. Meu professor de matemática e outras histórias. Rio de Janeiro: IMPA/ VITAE, 2000.
MACHADO, N. J. Matemática e língua materna: análise de uma impregnação mútua. 4. ed. São Paulo:
Cortez, 1998.
______.Matemática e realidade: análise dos professores dos pressupostos filosóficos que fundamentam
o ensino da matemática. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001.
______. Didática da matemática. São Paulo: Cortez, 1992.
______.Educação projetos e valores. 3. ed. São Paulo: Escrituras, 2001. 
______. Cidadania e educação. 3. ed. São Paulo: Escrituras, 2001. 
MOYSÉS, L. Aplicações de Vygotsky à educação matemática. 2. ed. Campinas: Papirus, 2000. 
MOREIRA, A. F. B. Currículo: políticas e práticas. Campinas: Papirus, 1999.
OTTE, M. O formal, o social e o subjetivo: uma introdução à filosofia e à didática da matemática. São
Paulo: UEP, 1993.
PAIVA, M. A. O ensino de proporcionalidade no 1º grau. Vitória: UFES, 1994.
PERRENOUD, P.  10 novas competências para ensinar:  convite  à viagem. Porto Alegre:  ARTMED,
2000.
______. A prática reflexiva no ofício do professor. Porto Alegre: ARTMED, 2002.
THURLER, M. G. Inovar no interior da escola. Porto Alegre: ARTMED, 2001.
ZABALA, A.  Como trabalhar os conteúdos procedimentais em aula. 2. ed. Porto Alegre: ARTMED,
1999.
______. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: ARTMED, 1998.


	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
	Disciplina
	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 no EJA.
	Bibliografia Básica:
	Ementa: Séries numéricas e de potências, série de Taylor. Cálculo diferencial de funções de mais de uma variável. Integração múltipla. Cálculo vetorial. Teoremas de Green, Gauss e Stokes. Aplicações.
	Ementa: Equações diferenciais ordinárias. Transformada de Laplace. Sistemas de equações de primeira ordem. Equações diferencias parcias. Série Fourier.
	Ementa: O plano complexo: números complexos, representação polar, raízes. Funções de uma variável complexa com estudo de limite e continuidade, derivadas e integrais.

	HYGINO, H. D. Fundamentos de aritmética. São Paulo: Atual, 1991.
	Ementa:

