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1.

APRESENTAÇÃO GERAL
1.1. Dados gerais
Quadro 1. Dados gerais do curso de Licenciatura em Matemática
NOME DO CURSO

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

HABILITAÇÃO

Licenciado em Matemática

DESCRIÇÃO DO CURSO

O curso habilitará os estudantes na Licenciatura em Matemática.
O profissional licenciado nesse curso estará apto a lecionar
disciplinas de Matemática na Educação Básica, em todos os
seus níveis e modalidades.

DATA DE IMPLANTAÇÃO
DO CURSO

2012

REGIME ACADÊMICO
NÚMERO DE VAGAS

Periodização semestral. Cada período tem duração de 100 (cem)
dias letivos.
40 vagas semestrais

TURNO DE
FUNCIONAMENTO

Noturno1 com aula aos sábados.

NÚMERO DE TURMAS

01 turma de 40 alunos por semestre

REGIME DE MATRÍCULA

Semestral

DIMENSÃO DAS TURMAS

Aulas teóricas: até 50 alunos;
Aulas práticas: até 20 alunos

REGIME DO CURSO

Sistema de créditos.

DURAÇÃO DO CURSO

Mínima: 4 (quatro) anos;
Máxima: 8 (oito) anos.

TOTAL DE CRÉDITOS

209 Créditos.

CARGA HORÁRIA

3.140 horas.

1

Eventualmente podem ocorrer disciplinas no turno vespertino.
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1.2. Apresentação
O Projeto do Curso Superior de Licenciatura em Matemática, ora apresentado, resulta
do esforço e compromisso de uma equipe interdisciplinar de professores do Campus Camaçari
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). Os referidos
profissionais empreenderam um longo processo de discussão e amadurecimento de ideias
acerca da formação docente a ser realizada pelas licenciaturas do IFBA. A intenção é
responder aos desafios que são colocados pela sociedade contemporânea, em relação à
escolarização dos indivíduos, nos níveis básico e profissional na área de Matemática.
Segundo a Sociedade Brasileira de Matemática – SBM, a matemática brasileira
desfruta de sólido prestígio internacional, figurando ao lado da Espanha, Holanda, Índia,
Suécia e Suíça no Grupo IV na classificação por atividade de pesquisa da União Internacional
de Matemática. Concomitante com isso está sendo ampliado substancialmente no Brasil o
número de centros competentes nas diversas regiões do país. Um elemento novo na
configuração atual deste cenário é o Instituto do Milênio Avanço Global e Integrado da
Matemática Brasileira. Observa-se, no entanto, a necessidade de se ampliar os centros de
difusão do conhecimento, que contemplem questões relativas ao ensino e à formação de
recursos humanos em Matemática, incluindo professores do ensino médio e superior.
A SBEM – Sociedade Brasileira de Educação Matemática, também é uma instituição
que busca meios de desenvolver a formação matemática do cidadão, se preocupando com
discussões que envolvem a formação inicial e continuada dos professores.
Os sérios problemas do ensino de Matemática no Brasil estão relacionados, em geral, a
falhas na formação dos estudantes, acumuladas ao longo de vários anos e à formação
inadequada de grande parte dos professores do ensino fundamental. Esta má formação
decorre, em grande parte, da insuficiente exposição a conteúdo matemático de qualidade, aos
métodos do pensamento matemático e aos avanços da pesquisa em Educação Matemática.
Faz-se necessário um esforço conjunto em termos do ensino, da pesquisa e da extensão dentro
das Instituições formadoras, além da atualização permanente dos conhecimentos nas áreas,
fundamentais para que seja possível reverter este quadro.
Atualmente, podemos observar que o avanço tecnológico toma conta de nossa vida,
renovando-se diariamente. Assim, o conhecimento inovador deve ser integrado aos
conhecimentos já adquiridos e transmitido de forma clara e coerente, para que se obtenha
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sucesso em sala de aula. Desde o início da humanidade, a matemática é conhecida pelos
homens, que a usavam em uma série de atividades, estabelecendo relações em seu meio,
porém sem reflexões científicas.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, o “homem para exercer cidadania
deve saber calcular, medir, argumentar, raciocinar e tratar informações estatisticamente”.
Partindo desse pressuposto, podemos dizer que, para obter êxito no processo ensinoaprendizagem, o aluno deve realizar experiências concretas, vivenciando dinamicamente os
conteúdos que lhe forem propostos, respondendo positivamente ao mundo que o rodeia,
através de conceitos construídos e interiorizados.
Para acompanhar a evolução tecnológica que a cada dia se expande, é importante que os
educadores mudem a maneira de ensinar a matemática, que é vista pela maioria das crianças,
jovens e adultos como um “terror”, a “coisa mais difícil de aprender”. Esta mudança de
modelo só será possível na formação inicial de professores de matemática.
O que se pretende no curso de Licenciatura em Matemática é dar oportunidade ao
licenciado de conhecer e refletir sobre as diversas linhas do pensamento matemático
contemporâneo, visando o aperfeiçoamento dos modelos do ensino da Matemática, a
utilização de atividades que enriqueçam as aulas, a ênfase às inúmeras possibilidades de uso
da matemática no cotidiano das pessoas, além do uso das suas contribuições nas diversas
áreas do conhecimento. Essas concepções acabaram por se tornar fonte geradora das ideias do
presente projeto do Curso de Licenciatura em Matemática.

1.3.

O contexto local e a Licenciatura em Matemática

Inaugurado em 03 de outubro de 2007, o Campus Camaçari do IFBA, iniciou suas
atividades em novembro deste ano, oferecendo, inicialmente, cursos de extensão à
comunidade. Estes cursos compreendem um processo de integração do desenvolvimento
pedagógico, cultural e científico, ao qual se propõe o IFBA, articulando o ensino e a pesquisa
de forma indissociável e viabilizando as ações desta instituição diretamente na sociedade, o
que vem a caracterizar o compromisso social da Instituição Pública. Os seguintes cursos de
extensão foram oferecidos à comunidade de Camaçari: Informática Básica, Eletricidade
Básica, Comandos Elétricos, Projetos de Instalações Elétricas em Locais de Habitação,
Desenho Técnico e Projeto Elétrico Predial no AutoCAD. A partir de fevereiro 2008, iniciouse o ano letivo, com dois cursos de educação profissional, nas modalidades: integrada e
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subseqüente, nas áreas de Eletrotécnica e de Informática, perfazendo um total de 300 vagas
oferecidas.
O município de Camaçari, a potência industrial do Nordeste, situado na região
metropolitana, localizado a 42 Km da cidade de Salvador, com acessos pela BR-324, BA-093,
BA-099 e BA-535, surge como um local estratégico e privilegiado para a implantação de um
Campus, devido à capital e por compor a região metropolitana de Salvador. Além disso, conta
com uma população de 242.970 habitantes2, sendo 231.973 na zona urbana, e 10.997
habitantes na zona rural. A cidade possui 42 km de faixa costeira, com um clima tropical
úmido. A presença de um Campus do IFBA nesse município, beneficia muitos estudantes que
se deslocam por vários quilômetros, em sistema de transporte precário, para ter acesso às
outras unidades do instituto, localizadas no centro de Salvador ou Simões Filho.
O IFBA Campus Camaçari se insere no âmbito das políticas públicas em Educação
que ora são implementadas no País. O Instituto tem a incumbência de solucionar distorções
locais na oferta de profissionais na Educação Básica e no ensino fundamental, sanando
problemas provenientes da insuficiente oferta de vagas na formação em nível superior de
ensino, principalmente no âmbito das Licenciaturas.
No entanto, observa-se também, que é pequena a renovação dos quadros docentes,
especialmente na Área de Ciências da Natureza e Matemática. Ao simular a demanda por
novos professores, tomando por base o número de turmas em comparação com o número de
licenciados em cada disciplina nas universidades, o levantamento indica que o déficit de
docentes nos níveis fundamental e médio da Educação Básica ultrapassa os 250 mil
professores.
Analisando, mais particularmente, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) referentes ao ano de 2012, verifica-se que existem no estado da Bahia
152.648

professores

atuando

na

Educação

Básica

(ensino

fundamental,

médio,

profissionalizante, jovens e adultos e especiais), destes apenas 51.531 possuem nível superior
e considerando apenas os que possuem formação na área de matemática, independente de
possuírem licenciatura ou não, o número se reduz para 2.226 professores atuando na

2

Valores divulgados no último censo do IBGE em 2010.

9

Curso de Licenciatura em Matemática

Educação Básica. É notável que o número de professores de matemática atuando é
insuficiente para atender a demanda regional.
Considerando o município de Camaçari com 242.970 habitantes (Censo 2010), e
dados do censo escolar do município de Camaçari em 2014, realizado pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP (2014) e publicados no Diário
Oficial da União em 09 de janeiro de 2015, temos: sendo 49.750 alunos matriculados na
Educação Básica, destes 3.374 alunos estão matriculados na educação infantil, 28.673 alunos
matriculados no ensino fundamental, 11.639 alunos matriculados no ensino médio estadual,
6.064 na educação de jovens e adultos ( EJA).
No que se refere ao quadro de docentes, o município possui 2.325 docentes atuando
nos níveis infantil, fundamental e médio, sendo 313 docentes do nível infantil, 1.567
professores atuantes no nível fundamental, e 445 no nível médio. Camaçari conta com cinco
instituições de ensino superior (UNEB, FAMEC, UAB, FTC e UNIFACS) sendo três
instituições de ensino a distância (UAB, FTC, UNIFACS). Apenas a UAB possui curso de
licenciatura em Matemática à distância, realizado pela UFBA.
O Curso de Licenciatura em Matemática no IFBA Campus Camaçari beneficia a
comunidade local. A oferta de cursos de licenciatura é fundamental, porém um grande
problema constatado e que precisa ser superado nos cursos de Licenciatura é a evasão escolar.
As razões da evasão nesses cursos podem estar associadas a diversos fatores, entre eles, as
condições sócio-econômicas do alunado, que em sua maioria tem que pagar por seus cursos
em instituições privadas, a própria estrutura curricular e didática dos cursos oferecidos pelas
universidades públicas, a dificuldade no acompanhamento das disciplinas ditas do currículo
“duro”, dentre outras. Aliada a estas razões ainda, pode se associar a baixa atração pela
carreira de professor, com salários oferecidos não são condizentes com o exercício da
profissão (Pereira, 2000). Todos estes problemas fazem com que o número de professores
qualificados no Brasil seja pequeno frente às necessidades da população.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Camaçari, acredita
que o curso de Licenciatura em Matemática, com uma metodologia que permita relacionar
teoria e prática desde o início, contribuirá de modo mais efetivo para permanência dos
licenciados no curso, para a formação de professores competentes capazes de lidar com a
realidade de sala de aula e que possam modificar a realidade em que vivem.
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Além disto, os cursos de Licenciaturas do IFBA direcionam seus trabalhos para que os
licenciados reflitam sobre o papel do professor, despertando não só para o ensino, mas
também para pesquisa em educação. Desta forma, espera-se que os alunos do curso valorizem
a profissão escolhida e exerçam sua função de maneira crítica e responsável, ou seja, possam
exercer plenamente seu papel na sociedade.
O compromisso é educar para a cidadania, o que implica na realização de processos
formativos, acima de tudo de caráter humanístico, que reconheçam o fazer estético, ético, político e
inventivo do ser humano, suas relações com o mundo, com o outro e consigo mesmo. Desse modo,
o presente projeto responde às exigências de formação e qualificação profissional, requeridos pela
sociedade em decorrência das atuais transformações científicas e tecnológicas e às demandas de
formação de professores para a Educação Básica em todos os níveis e modalidades, bem como às
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica em Nível
Superior.
Por fim, o Curso de Licenciatura em Matemática no Campus Camaçari caminha em
direção à continuidade da educação em todos seus níveis, contribuindo para o
desenvolvimento de toda a região, aumentando o número de vagas no ensino superior na
região, produzindo investimentos e iniciativas voltados para a formação inicial e continuada
de professores, bem como minimizando o déficit de professores de Matemática.

2.

POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO IFBA
As Políticas Institucionais no âmbito do Curso de Licenciatura em Matemática estão

de acordo com o Projeto Pedagógico Institucional do IFBA (2013). Em conformidade com a
missão e visão institucional do IFBA, o Curso de Matemática tem a finalidade de contribuir
para o atendimento das demandas da sociedade, bem como para o desenvolvimento da região,
do estado e do país, formando Licenciados em Matemática. Para este fim, os pilares do
ensino, pesquisa e extensão do IFBA favorecem a formação de profissionais com uma visão
crítica, criativa e inovadora norteada por políticas institucionais organizadas por ações
específicas e considerando as peculiaridades de cada categoria que compõe o tripé do ensino
superior (ensino, pesquisa e extensão).
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As Políticas de Ensino do Curso de Matemática, por sua vez, deve buscar, “a articulação
com a pesquisa e a extensão de forma integrada entre os diversos níveis e modalidades de ensino e
áreas do conhecimento, promovendo oportunidades para uma educação continuada [...]” (PPI do
IFBA, 2013, pág. 46). Neste sentido, as Políticas de Ensino do IFBA têm como objetivos:
- Ampliar o número de vagas e criar cursos em todos os níveis e modalidades de
ensino [...];
- Implantar e modernizar todos os espaços de ensino aprendizagem [...];
- Criar mecanismos para redução da evasão, abandono e repetência [...];
- Adequar os espaços e tempos escolares às necessidades dos estudantes com
deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação;
[...]
- Atualizar, periodicamente, o acervo bibliográfico impresso e o digital da Instituição
[...];
- Criar Políticas de Assistência ao educando que promovam atividades acadêmicas
como monitorias, tutorias, iniciação científica e intercâmbio científico-cultural;
[...]
- Articular parcerias com empresas e outras organizações, possibilitando a oferta de
estágio curricular e outras atividades que aproximem o estudante de sua área de
atuação, especialmente através da oferta regular de visitas técnicas;
[...]
(PPI do IFBA, 2013, pag. 46-47).

As atividades de ensino no Curso de Licenciatura em Matemática compreendem: aulas
presenciais, atividades de manutenção de ensino e atividades complementares de ensino,
conforme previsto no PPI do IFBA.
No âmbito do Curso de Matemática, a Pesquisa, a Pós-Graduação e a Inovação são
atividades coordenadas pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI), órgão
de assessoramento da Reitoria do IFBA, e o Programa Institucional de Iniciação Científica e
Tecnológica do IFBA (PIICT). Conforme consta no PPI do IFBA 2013 (pág. 76), as atividades de
Pesquisa estão assim organizadas:
- Publicação de artigos científicos em revistas científicas, congressos, simpósios e
seminários, nacionais ou internacionais;
- Participação em congressos, simpósios, seminários e outros eventos técnicocientíficos, de abrangência local, regional, nacional e internacional, como moderador,
debatedor, coordenador, secretário, palestrante, apresentador ou conferencista;
- Promoção de eventos próprios da instituição para divulgação das atividades e dos
projetos de pesquisa, bem como da produção resultante dessas atividades;
- Produção de livro técnico ou científico, capítulo de livro ou citação em artigos de
periódicos indexados;
- Editoração, organização e/ou tradução de livros técnicos/científicos;
- Inventos e demais produtos de pesquisa com registro e patente ou protocolo de
depósito de patente;
- Produção de manual técnico e/ou didático e relatório técnico devidamente aprovado
pelo departamento e depositado na biblioteca;
- Participação, como editor-chefe, associado ou membro de conselho científico, em
editoras de revistas científicas indexadas;
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- Outras atividades correlatas de interesse institucional, tais como projetos de
pesquisa, monografias, dissertações, teses e outras avaliações;
- Oferta de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu articulados com a pesquisa, a
extensão e o ensino nos outros níveis;
- Coordenação ou participação de projetos financiados pela PRPGI ou agências de
fomento;
- Orientação de bolsistas em projetos de pesquisa registrados no setor de pesquisa.
- Avaliação sistemática das atividades desenvolvidas pelos grupos de pesquisa.

Por seu turno, a Política de Extensão adotada pelo Curso de Licenciatura em Matemática
do IFBA – campus de Camaçari tem como objetivo reafirmar a extensão como processo
acadêmico indispensável à formação do estudante, à qualificação do corpo técnico/docente e ao
intercâmbio com a sociedade. Assim sendo, conforme consta no PPI do IFBA 2013 (pág. 74), as
atividades de extensão compreendem:
- Elaboração, coordenação ou aula em cursos de educação continuada, aprovada pelo
Setor de forma articulada com a Diretoria de Ensino;
- Coordenação ou participação como membro de programa/projeto de extensão
institucional apoiado pelo IFBA (comunitário, cultural, esportivo ou similar);
- Participação em projeto de extensão financiado por órgão público ou privado;
- Orientação de estagiários/bolsistas em projetos de extensão, registrados na
Coordenação de Pesquisa e Extensão (COPEX) em consonância com a Diretoria de
Ensino;
- Outras atividades correlatas de interesse institucional e autorizadas pela
Coordenação de Curso, Departamento e/ou órgão competente;
- As atividades de Extensão, implementadas como cursos de educação continuada,
poderão ser computadas como aulas, quando condizentes com os quantitativos
referenciais de aulas semanais dos cursos regulares não remunerados, e deverão ser
autorizadas pelo Diretor de Ensino,
- As Atividades de Extensão, propostas por iniciativa do docente, devem ser avaliadas
e autorizadas pela Direção de Ensino e Setor de Extensão.

Por fim, as políticas de ensino, pesquisa e extensão presentes no Projeto Pedagógico do
Curso de Licenciatura em Matemática, em concordância com PPI do IFBA, são organizadas e
definidas de acordo com a participação dos estudantes no desenvolvimento das atividades, com a
qualificação do corpo técnico/docente e com a interação da sociedade.

3.

OBJETIVOS
3.1. Geral
Formar Licenciados em Matemática para atuar na educação básica e profissional, com
uma sólida base científica que possibilite a vivência crítica da realidade educacional.
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3.2. Específicos
i.

Formar professores com a compreensão dos fins da educação nacional tendo em
vista o desenvolvimento de ação coerente com as reais necessidades da escola e
da sociedade brasileira.

ii.

Fornecer aos discentes elementos históricos da matemática, propiciando a visão
geral nas várias fases da evolução;

iii.

Capacitar os licenciados para atuar em Matemática na Educação Básica de escolas
municipais, estaduais e particulares, desenvolvendo atitudes que integrem os
conhecimentos científicos, tecnológicos, sociais e humanísticos;

iv.

Formar professores preparados para responder positivamente às demandas
educacionais da sociedade;

v.

Estimular o uso da lógica para criar teorias e hipóteses;

vi.

Garantir ao discente o desenvolvimento das competências e habilidades
necessárias ao exercício da profissão;

vii.

Capacitar os discentes a elaborar projetos e trabalhar coletivamente visando à
melhoria da escola e consequentemente da realidade em que vive;

viii.

Proporcionar uma formação que abranja ainda, os seguintes aspectos:
a. A concepção de uma visão de seu papel social de educador, com
capacidade de se inserir em diversas realidades e sensibilidade para
interpretar as ações dos educandos;
b. A compreensão da contribuição que a aprendizagem da Matemática pode
oferecer à formação dos indivíduos para o exercício de sua cidadania;
c. O entendimento de que o conhecimento matemático pode e deve ser
acessível a todos, além da criação da consciência de seu papel na
superação dos preconceitos, traduzidos pela angústia, inércia ou rejeição,
presentes no ensino aprendizagem da disciplina.
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4.

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO
Poderá cursar o concluinte do ensino médio oficial ou aquele que obtiver equivalência na

forma da legislação educacional vigente. A forma de acesso dar-se-á por meio do resultado do
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), através do Sistema de Seleção Unificado (SISU),
Exame de Seleção, Aluno Especial, Transferência Compulsória ou Transferência Facultativa.
A admissão de alunos regulares ao curso será realizada anualmente, através de processo
seletivo para ingresso no primeiro período do curso ou através de transferência para qualquer
período.
O processo seletivo obedecerá à legislação em vigor e as determinações do Conselho
Superior do IFBA.
Existe, também, a possibilidade de admissão de Aluno Especial. Entende-se por Aluno
Especial aquele que deseja cursar disciplinas isoladas, sem qualquer vínculo com o curso.
Esta admissão é condicionada a existência de vagas.
A Transferência compulsória ou ex-oficio, caracterizada pela continuidade dos estudos, é
independente de vaga especifica e poderá ser solicitada a qualquer época do ano para os casos
previsto em Lei.
A Transferência facultativa ou voluntária de Alunos de outras Instituições de Ensino
Superior Nacional ou Estrangeira fica condicionada à existência de vaga.

5. PERFIL DO CORPO DISCENTE
Os Quadros que se seguem (de 4.1 a 4.5), retratam o perfil dos estudantes
ingressantes no curso de Licenciatura em Matemática do Campus Camaçari até 2014. Vale
ressaltar que estes dados foram informados voluntariamente pelos discentes no período de
inscrição no vestibular. O objetivo aqui é conhecer verdadeiramente o perfil do nosso
discente, no que tange a sua origem social e à trajetória escolar, com o propósito de criarmos
políticas de acompanhamento dos mesmos. Por meio desse estudo, pudemos identificar, por
exemplo, o alto índice de reprovação em disciplinas iniciais, tal como Introdução à
Matemática (MAT220). Para sanar o problema, foi criada a monitoria para disciplinas
iniciais MAT220, MAT223 e MAT227, que atende os estudantes no turno oposto. Associado
a isso, foi criado o Projeto “Mais Matemáticos: em busca do conhecimento continuado e da
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permanência do Licenciando em Matemática no IFBA Campus Camaçari”. O Projeto tem
orientação de um professor de Matemática e do Coordenador do Curso e tem como objetivo
a manutenção de monitorias de disciplinas iniciais como Introdução à Matemática, Cálculo
Diferencial e Integral I e Álgebra Vetorial e Geometria Analítica. Criou-se também a prématrícula com o intuito de orientar na escolha das disciplinas, conforme o desempenho de
cada um, e criar um momento individualizado de orientação entre a Coordenação do Curso e
os discentes.
Quadro 5.1: Classificação do Corpo discente em relação ao gênero
ANO

MASCULINO

FEMININO

2012

59,45%

40,55%

2013

57,58%

42,42%

2014

59,26%

40,74%

Quadro 5.2: Classificação do Corpo discente em relação a região em que reside
CLASSIFICAÇÃO DO CORPO DISCENTE POR REGIÃO
ANO

CAPITAL DA
BAHIA

REGIÃO
METROPOLITANA

INTERIOR

OUTRO
ESTADO

2012

17,81%

80,82%

1,37%

0,00%

2013

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

2014

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

Quadro 5.3: Classificação do Corpo discente em relação à escola de origem
CLASSIFICAÇÃO DO CORPO DISCENTE POR ESCOLA
DE ORIGEM
ANO

PÚBLICA

PRIVADA

2012

95,89%

4,11%

2013

94,44%

5,56%

2014

94,44%

5,56%

Quadro 5.4: Classificação do Corpo discente em relação à faixa etária
CLASSIFICAÇÃO DO CORPO DISCENTE POR FAIXA
ETÁRIA
ANO

18-23 anos

+ 24 anos
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6.

2012

16,44%

83,56%

2013

5,56%

94,44%

2014

9,26%

90,74%

PERFIL DO CONCLUINTE
O Licenciado em Matemática deve estar habilitado para realizar o processo de ensino

e aprendizagem na Educação Básica, em seus níveis e modalidades, criar e executar projetos
de ensino e pesquisa sobre sua prática, para a solução de problemas relacionados a educação
matemática com o uso de tecnologias de comunicação e informação. Além disso, deverá ter
consciência do uso da educação como forma de promoção e inclusão social do educando,
levando-o ao pleno exercício de sua cidadania.
O licenciado deve estar habilitado para a organização, execução e apresentação de
planos de ensino e de pesquisa, bem como para a solução de problemas relacionados ao
ensino de Matemática. Ter consciência do uso da educação como forma de promoção e
inclusão social do educando, levando-o ao pleno exercício de sua cidadania. Além disso, o
Licenciado em Matemática deve agregar ao seu perfil a dimensão da pesquisa na área de
Educação Matemática.
Tendo como base as orientações do CNE (Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de
2002) o licenciado do Curso de Licenciatura em Matemática deverá observar princípios
norteadores desse preparo para o exercício profissional específico, que considerem:

I.
II.

A competência como concepção nuclear na orientação do curso;
A coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor, tendo
em vista:

a) A simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em lugar similar àquele
em que vai atuar, demanda consistência entre o que faz na formação e o que dele se
espera;
b) A aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, habilidades e
valores em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual são
colocadas em uso capacidades pessoais;
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c) Os conteúdos, como meio e suporte para a constituição das competências;
d) A avaliação como parte integrante do processo de formação, que possibilita o
diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados alcançados, consideradas as
competências a serem constituídas e a identificação das mudanças de percurso
eventualmente necessárias.
III.

A pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que ensinar
requer, tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender
o processo de construção do conhecimento.

Como campo de atuação, o licenciado em Matemática pode trabalhar como professor de
Instituições que oferecem ensino fundamental e/ou médio; assim como trabalhar em
Instituições que analisem materiais didáticos e/ou programas de ensino.

6.1. Competências e habilidades a serem desenvolvidas durante o curso
Segundo o CNE (Parecer CNE/CES 1.302/2001) o currículo do curso em Licenciatura
em Matemática deve ser elaborado de modo a atingir as seguintes competências e habilidades:
 capacidade de expressar-se escrita e oralmente com clareza e precisão;
 capacidade de trabalhar em equipes multi-disciplinares;
 capacidade de compreender, criticar e utilizar novas idéias e
tecnologias para a resolução de problemas;
 capacidade de aprendizagem continuada, sendo sua prática profissional
também fonte de produção de conhecimento;
 habilidade de identificar, formular e resolver problemas na sua área de
aplicação, utilizando rigor lógico-científico na análise da situaçãoproblema;
 estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas do
conhecimento;
 conhecimento de questões contemporâneas;
 educação abrangente necessária ao entendimento do impacto das
soluções encontradas num contexto global e social;
 participar de programas de formação continuada;
 realizar estudos de pós-graduação.
 trabalhar na interface da Matemática com outros campos de saber.(
PARECER CNE/CES 1.302/2001, p. 3)
Além dessas competências, a resolução é mais específica com relação às competências
e habilidades necessárias para a constituição do professor de matemática:
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7.

elaborar propostas de ensino-aprendizagem de Matemática para a
educação básica;
analisar, selecionar e produzir materiais didáticos;
analisar criticamente propostas curriculares de Matemática para a
educação básica;
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;
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;
contribuir para a realização de projetos coletivos dentro da escola
básica trabalhar na interface da Matemática com outros campos de
saber; PARECER CNE/CES 1.302/2001, p.3)

O DESENHO PEDAGÓGICO – CURRICULAR
7.1. Sobre o Curso
O Curso busca atender aos atuais avanços da metodologia do ensino de Matemática.

Com isso, faz parte dos recursos metodológicos utilizados pelo professor, exercícios, análise e
resoluções de problemas que envolvam cálculos numéricos, além de atividades práticas
realizadas nos laboratórios de ensino e de informática.
O currículo do Curso não só contempla o espírito de ajuste das comprovadas
necessidades atuais do mercado de trabalho em Matemática, mas também, as inevitáveis
transformações que este campo atravessa, a partir de um sólido embasamento teórico. Assim
sendo, entendemos que a atual grade curricular reúna condições de atender às expectativas
mais exigentes não apenas no que tange ao presente como - em especial - com relação às
demandas educacionais, sociais e profissionais do futuro.
O Curso de Licenciatura em Matemática é definido através da respectiva matriz
curricular e do plano de ensino de cada disciplina, envolvendo ementa, objetivo, conteúdo
programático, metodologia de ensino, avaliação do aprendizado e referências bibliográficas.
O Curso tem a sua duração mínima prevista para quatro anos, sendo o tempo máximo
de sua integralização, de oito anos, descontado o tempo regimental de trancamento do curso.
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Os conteúdos devem ser tratados como meio e suporte para constituição das
competências e são selecionados e ordenados para compor a matriz curricular visando
desenvolver o conhecimento da área específica e da área pedagógica.
O currículo do curso é constituído por uma sequência de disciplinas e atividades
ordenadas por matrículas semestrais em uma seriação aconselhada. O currículo pleno inclui as
disciplinas que atendem às bases curriculares da lei de diretrizes e bases, complementado por
outras disciplinas de caráter obrigatório, que atendem às exigências de sua programação
específica, às características do IFBA e às necessidades da comunidade assim como aquelas
individuais dos acadêmicos.
De acordo com os requisitos legais, LDB 9394/96 (art. 9°, inciso IX, art. 88 e art. 90)
e Decreto 2.207/97 (art. 9°) e Portarias 640 e 641/MEC/97 (art. 9°), a carga horária mínima
exigida a um curso de licenciatura em Matemática é 2.800 h (dois mil e oitocentas) horas
distribuídas em 08 (oito) semestres.
A prática pedagógica se consolidará com a realização do estágio supervisionado em
ensino de Matemática, a partir da segunda metade do curso. Este estágio deverá ser conduzido
em escolas oficiais públicas da Educação Básica, em todos os seus níveis e modalidades.
A carga horária e duração do curso estão de acordo com a resolução do CNE
(resolução CNE/CP 02/2002) 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.
Este projeto é pautado nos pareceres e resoluções que definem as diretrizes
curriculares para os cursos de Licenciatura em Matemática, a saber: Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), na Resolução
CNE/CP 1 de 18 de Fevereiro de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de
graduação plena, a Resolução CNE/CP 2, de 19 de Fevereiro de 2002 que institui a duração e
a carga horária dos Cursos de Licenciatura, de graduação plena, de formação de professores
da Educação Básica em nível superior e é resultante do Parecer CNE/CP 28/2001 e do Parecer
CNE/CES 1.302/2001, homologada em 4 de Março de 2002.
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7.2. Metodologia
A concepção pedagógica dos cursos de Licenciatura do IFBA levou em consideração a
sua dupla função social: a importância instituída dos cursos de formação inicial de professores
e o papel desempenhado pelas áreas de conhecimento em questão na formação do cidadão.
Metodologicamente, a proposta curricular do Curso de Licenciatura em Matemática
foi organizada segundo a concepção de formação de professores denominada PráticaReflexiva, expressos na Resolução CNE/CP Nº 1, de 18/02/2002:
A aprendizagem deverá ser orientada pelo princípio metodológico geral, que pode ser
traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta a resolução de situações-problema como uma
das estratégias didáticas privilegiadas. (Art. 5º, Parágrafo único)
É importante para a formação do professor, o processo de reflexão sobre a própria
prática. Nesse sentido, o curso de Licenciatura em Matemática traz como propostas de
metodologia, principalmente nas disciplinas específicas de ensino de Matemática, que se
discuta e promova reflexões acerca dos problemas apresentados no processo de sala de aula,
focando na prática reflexiva, visando a superação destes.
Segundo as diretrizes curriculares nacionais, a formação do Educador configura-se
como um processo contínuo e multicultural que busca o autodesenvolvimento reflexivo a
partir da valorização dos saberes do qual são portadores. Nesta perspectiva, o professor é visto
como o mediador da construção do conhecimento, portanto, tem a função de organizar,
coordenar e criar situações de aprendizagem desafiadoras e significativas, possibilitando a
organização de um modelo de formação que permita ao futuro professor pensar criticamente a
teoria e prática do ensino e aprendizagem.
Na concepção deste Curso levou-se em consideração que a Matemática, como uma
linguagem, possui uma raiz eminentemente social e comunicativa o que lhe confere, como
área de conhecimento, a capacidade de traduzir o raciocínio e de apoiar diferentes ramos da
ciência na sua estruturação, sistematização e expressão. O ensino e aprendizagem da
Matemática, como um processo de comunicação, integram critérios de reciprocidade, sempre
presentes nas interações construtivas do sujeito e do diálogo social, cooperação e na
construção de um discurso competente. Assim, a concretização de uma educação matemática
viva, socialmente implicada, exige uma nova abordagem, de uma pedagogia que inclua
valores e uma dimensão sócio-política. Desse modo, os conteúdos curriculares são definidos à
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luz da epistemologia e da história das ciências sob diferentes enfoques, favorecendo a
formação de uma cultura matemática pluridisciplinar, em que aspectos da existência humana
tornam-se objeto de análise e reflexão.

7.2.1. Metodologia de Ensino

Para a efetivação do processo de ensino e aprendizagem, a metodologia aplicada sofre
variações que procuram atender às exigências educacionais que contemplem esta nova
abordagem. Assim, a atuação do professor reflete também a necessidade de sintonia de sua
didática com o perfil do profissional desejado e a realidade pedagógica do aluno do Curso de
Licenciatura em Matemática.
Dessa forma, no Curso de Licenciatura em Matemática há uma busca permanente de
aproximação da teoria à prática, na medida em que se proporcionam paulatinamente no
transcorrer do curso, oportunidades de vivenciar situações de aprendizagem que extrapolam
as exposições verbais em sala de aula, aproximando a matemática acadêmica, da matemática
escolar.
Dessa forma, é possível romper com os modelos anteriormente definidos para os
cursos de licenciatura que priorizavam os conteúdos específicos da disciplina, em detrimento
à disciplinas didático-pedagógicas. A possibilidade de mudança da grade curricular,
juntamente com o alinhamento das disciplinas dos cursos, permite que o licenciando consiga
ter uma ampla visão do curso, integrando as disciplinas, conforme afirma Cabral Neto (2004):

Com essa abordagem, a flexibilização curricular substitui o modelo de grade
por uma nova estrutura que possibilita ao aluno participar do processo de
formação profissional; rompe com o enfoque unicamente disciplinar e
sequenciado a partir de uma hierarquização artificial de conteúdos; cria
novos espaços de aprendizagem; busca a articulação teoria e prática como
princípio integrador (conectar o pensar ao fazer); possibilita ao aluno ampliar
os horizontes do conhecimento e a aquisição de uma visão crítica que lhe
permita extrapolar a aptidão específica de seu campo de atuação profissional
e propicia a diversidade de experiências aos alunos atuação profissional e
propicia a diversidade de experiência dos alunos (CABRAL, 2004, pp. 1314)
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Essa flexibilização possibilita que seja abordado no curso temas como o estudo das
Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e
Indígena. Conforme resolução n. 1 do CNE, 2004, os cursos de formação inicial de professor,
precisam promover discussões que abordem questões étnicas e raciais. Dessa forma, o curso
objetiva promover projetos que desenvolvam essa temática ao longo do curso de formação do
professor de Matemática. Projetos de iniciação científica, de iniciação à docência, devem
compor, juntamente com a Semana da Consciência Negra desenvolvida no campus, atividades
periódicas com a participação de ampla a comunidade local, com o objetivo de discutir as
questões Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena,
no processo de ensino e aprendizagem. A orientação é que o desenvolvimento dos projetos
perpassem por todas as disciplinas de modo a promover uma integração de todo corpo
docente e discente do curso.
Além dessas questões, outro tema que deve ser abordado de forma transversal se
refere à Educação Ambiental que está atrelada em todo o processo de ensino e aprendizagem.
Tratar com questões ambientais não exige apenas uma disciplina que busque discutir de forma
isolada temas referentes, mas sim, conscientizar que a discussão sobre o meio ambiente e o
que podemos fazer para diminuir impactos que prejudicam o ambiente no seu todo.
Conforme o artigo “Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e
permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal.” (LEI No 9.795,
DE 27 DE ABRIL DE 1999). Assim, buscando articular a teoria e a prática, esse curso busca
articular, através de projetos de pesquisa e/ou ensino, discussões que promovam, ao menos,
um dos objetivos de uma política de Educação Ambiental: “o desenvolvimento de uma
compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações,
envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos,
científicos, culturais e éticos.” (LEI No 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999).
Outra obrigatoriedade lançada aos cursos de formação superior se refere ao ensino da
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Neste curso de Licenciatura, a disciplina é ofertada no
sexto semestre, tendo também como disciplina optativa a disciplina Educação Inclusiva que
busca ampliar as discussões sobre a acessibilidade nos espaços educacionais.
Outra necessidade que se faz presente é garantir a inclusão à pessoas com deficiência.
Este curso busca atender o artigo 2 da Lei 13146/2015: “Art. 2o Considera-se pessoa com
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deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual
ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”
O Curso busca atender aos atuais avanços da metodologia do ensino de Matemática.
Com isso, faz parte dos recursos metodológicos utilizados pelo professor, exercícios, análise e
resoluções de problemas que envolvam cálculos numéricos, além de atividades práticas
realizadas nos laboratórios de ensino e de informática.
O currículo do Curso não só contempla o espírito de ajuste das comprovadas
necessidades atuais do mercado de trabalho em Matemática, mas também, as inevitáveis
transformações que este campo atravessa, a partir de um sólido embasamento teórico. Assim
sendo, entendemos que a atual grade curricular reúna condições de atender às expectativas
mais exigentes não apenas no que tange ao presente como - em especial - com relação às
demandas educacionais, sociais e profissionais do futuro.
O Curso de Licenciatura em Matemática é definido através da respectiva matriz
curricular e do plano de ensino de cada disciplina, envolvendo ementa, objetivo, conteúdo
programático, metodologia de ensino, avaliação do aprendizado e referências bibliográficas.
O Curso tem a sua duração mínima prevista para quatro anos, sendo o tempo máximo
de sua integralização, de oito anos, descontado o tempo regimental de trancamento do curso.
Os conteúdos devem ser tratados como meio e suporte para constituição das
competências e são selecionados e ordenados para compor a matriz curricular visando
desenvolver o conhecimento da área específica e da área pedagógica.
O currículo do curso é constituído por uma sequência de disciplinas e atividades
ordenadas por matrículas semestrais em uma seriação aconselhada. O currículo pleno inclui as
disciplinas que atendem às bases curriculares da lei de diretrizes e bases, complementado por
outras disciplinas de caráter obrigatório, que atendem às exigências de sua programação
específica, às características do IFBA e às necessidades da comunidade assim como aquelas
individuais dos acadêmicos.
De acordo com os requisitos legais, LDB 9394/96 (art. 9°, inciso IX, art. 88 e art. 90)
e Decreto 2.207/97 (art. 9°) e Portarias 640 e 641/MEC/97 (art. 9°), a carga horária mínima
exigida a um curso de licenciatura em Matemática é 2.800 h (dois mil e oitocentas) horas
distribuídas em 08 (oito) semestres.
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A prática pedagógica se consolidará com a realização do estágio supervisionado em
ensino de Matemática, a partir da segunda metade do curso. Este estágio deverá ser conduzido
em escolas oficiais públicas da Educação Básica, em todos os seus níveis e modalidades.
A carga horária e duração do curso estão de acordo com a resolução do CNE
(resolução CNE/CP 02/2002) 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.
Este projeto é pautado nos pareceres e resoluções que definem as diretrizes
curriculares para os cursos de Licenciatura em Matemática, a saber: Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), na Resolução
CNE/CP 1 de 18 de Fevereiro de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de
graduação plena, a Resolução CNE/CP 2, de 19 de Fevereiro de 2002 que institui a duração e
a carga horária dos Cursos de Licenciatura, de graduação plena, de formação de professores
da Educação Básica em nível superior e é resultante do Parecer CNE/CP 28/2001 e do Parecer
CNE/CES 1.302/2001, homologada em 4 de Março de 2002.
7.2.2. Interdisciplinaridade
A proposta metodológica dos Cursos de Licenciatura do IFBA está organizada em
conformidade com as condições e situações vivenciadas pela sociedade em seus contextos
regionais e culturais, tendo em vista que é preciso fazer do processo ensino aprendizagem
algo que não se realize como uma imposição cultural, que coloque os saberes e
conhecimentos adquiridos ao longo da vida, em um nível inferior à cultura técnica e
científica.
De acordo com esta metodologia, o currículo, como artefato cultural deve ter uma
estrutura dinâmica, para proporcionar uma mobilidade conceitual, evitando uma definição
prévia e padronizada dos conteúdos a serem trabalhados (Pacheco, 1996). A dinâmica do
curso será calcada nos resultados da pesquisa e extensão realizadas por docentes e discentes,
com o intuito de que o processo educacional seja instituído no momento preciso de sua
realização, isto é, o progresso e o perfil do curso serão fundados nas reflexões e compreensões
das vivências pedagógicas no momento em que elas ocorrem. Neste sentido, os cursos de

25

Curso de Licenciatura em Matemática

licenciatura do IFBA defenderão permanentemente atividades pedagógicas desenvolvidas de
modo integrado entre as áreas, núcleos, disciplinas e projetos integradores.
O currículo terá uma estrutura distribuída em núcleos curriculares, gerais e
específicos, que serão constituídos em temas contextuais amplos e multidisciplinares que
podem ser Curso de Licenciatura em Matemática26articulados por meio de projetos, com
temas e objetivos delimitados a partir da relação interdisciplinar. A preocupação fundamental
será a de selecionar as questões de relevância para as áreas de conhecimentos específicos,
instituindo uma reflexão em conformidade com problemáticas próprias da situação de ensino
aprendizagem.
O objetivo básico da proposta de interdisciplinaridade é a articulação entre os saberes
formais da escola e os saberes sócio-culturais dos alunos, o que favorece maior objetivação
dos conteúdos analisados e permite que o educando não sinta que aprende algo abstrato ou
fragmentado. Os conhecimentos não serão unicamente disciplinares, mas terão sua estrutura
constituída por temas contextuais, multidisciplinares, que permearão a elaboração de projetos
de extensão social e cultural, inter-relacionando diversas experiências teóricas e práticas das
áreas envolvidas numa concepção globalizante do processo de ensino aprendizagem.
No desenvolvimento dos temas das atividades interdisciplinares é indispensável que se
tenha como preocupação um equilíbrio entre vivências, necessidades educacionais e teorias a
serem elaboradas. É fundamental definir os fins a serem atingidos em cada ação; as questões
que devem ser priorizadas; e, sobretudo, possibilitar aos discentes o estabelecimento das
relações entre os diversos enfoques educacionais. Essa perspectiva de interdependência dos
conteúdos será um instrumento para a compreensão e ação sobre a realidade.

7.3. Conteúdos curriculares
Considerando a inexistência de parecer pelo CNE/CES quanto ao delineamento
curricular para os cursos de Licenciatura em Matemática foi adotado neste projeto, em parte, a
delimitação de Núcleos Curriculares proposto pela SETEC, a partir de documento gerado no
ano 2008 que tem por princípio orientar a implantação das Licenciaturas na Rede Federal de
Educação Profissional Científica e Tecnológica.
Desse modo, a base curricular comum do curso aqui proposto é composta pelo Núcleo
de Formação Básica (NFB) de saberes comuns à área da Matemática como suporte para a
formação dos futuros professores. Pelo Núcleo de Formação Pedagógica (NFP),
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desenvolvidos numa perspectiva integradora, trabalhados, preferencialmente, ao longo de toda
a formação; Núcleo de Formação Específica (NFE), no qual os conhecimentos relacionados
à formação específica docente sejam aprofundados tanto na perspectiva dos conhecimentos
científico-tecnológicos relativos à habilitação escolhida como na perspectiva da transposição
didática dos conteúdos e pelo Núcleo de Formação Complementar (NFC)
Núcleo de Formação Básica (NFB): busca trabalhar conhecimentos fundamentais à
formação docente, além daqueles que possibilitem o domínio de ferramentas básicas para a
instrumentalização necessária à compreensão da matemática, dentro do possível, numa
abordagem de transversalidade.
Núcleo de Formação Pedagógica (NFP): busca desenvolver competências educativas
necessárias à formação do professor de matemática, objetivando fundamentar a sua prática
pedagógica com um referencial teórico-prático voltado para o contexto social, contexto
escolar e contexto da aula.
Núcleo de Formação Específica (NFE): busca desenvolver os conhecimentos
específicos da matemática, tanto no âmbito específico bem como na perspectiva da
transposição didática dos conteúdos. Assim, busca-se ampliar competências inerentes à
formação do docente nas seguintes perspectivas:
(a) de aprofundar os conhecimentos da Matemática e suas respectivas metodologias de
aprendizagem;
(b) de melhor fundamentar sua formação profissional desenvolvida no Núcleo
Comum.
Núcleo de Formação Complementar (NFC): propõe-se desenvolver atividades que
possibilitem o exercício da habilitação, numa perspectiva interdisciplinar e integradora, por
meio do enriquecimento da formação do licenciado com conhecimentos de áreas correlatas,
bem como com atividades acadêmico-científico-culturais que possam contribuir para que o
docente venha a tornar-se um pesquisador de sua própria prática.
Núcleo de Optativas (NOP): O Núcleo de Optativas inclui os conteúdos relativos aos
campos de conhecimento em construção, pertinentes à área do curso, possibilitando
atualizações permanentes na sua formação.
No Quadro 4 estão relacionadas as disciplinas por Núcleos e por semestre com as
respectivas cargas horárias e os pré-requisitos para cursá-las.
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Quadro 5. Distribuição das disciplinas por núcleos.

AACC

NOP

NFE

NFC

NFP

NFB

COD

Formação
NÚCLEO DE FORMAÇÃO BÁSICA
MAT220 Introdução à Matemática
FIS210 Introdução à Física
MAT223 Cálculo Diferencial e Integral I
MAT224 Cálculo Diferencial e Integral II
MAT237 Álgebra I
MAT228 Álgebra Linear I
MAT227 Álgebra Vetorial e Geometria Analítica
MAT232 Fundamentos de Matemática I
MAT233 Fundamentos de Matemática II
MAT234 Fundamentos de Matemática III
EDU156 Didática I
EDU160 Organização da Educação Brasileira
SUT-TOTAL
NÚCLEO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA
EDU155 Psicologia da Educação I
Metodologia da Pesquisa do Ensino de
MAT239
Matemática
MAT241 Estágio Supervisionado em Matemática I
MAT242 Estágio Supervisionado em Matemática II
MAT243 Estágio Supervisionado em Matemática III
MAT244 Estágio Supervisionado em Matemática IV
EDU150 História da Educação I
EDU154 Filosofia da Educação I
EDU157 Avaliação da Aprendizagem
MAT235 Metodologia e Prática do Ensino da Matemática I
EDU158 Sociologia da Educação I
EDU161 Libras
MAT236 Metodologia e Prática do Ensino da Matemática II
SUB-TOTAL
NÚCLEO DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR
FIS215 Física Clássica da Matéria e da Luz
EDU153 Ciência, Tecnologia e Sociedade
LET111 Comunicação e Informação
EDU159 Metodologia da Pesquisa
INF024 Informática Aplicada à Educação I
INF025 Informática Aplicada à Educação II
INF026 Informática Aplicada ao Ensino da Matemática
FIS216 Mecânica e Gravitação
SUB-TOTAL
NÚCLEO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICO
MAT225 Cálculo Diferencial e Integral III
MAT226 Cálculo Diferencial e Integral IV
MAT215 Cálculo Numérico
MAT238 Álgebra II
MAT204 Matemática Financeira
MAT219 Probabilidade e Estatística
MAT240 Análise Real
MAT229 História da Matemática
MAT230 Variáveis Complexas
MAT246 TCC
MAT245 Laboratório de Ensino em Matemática
SUB-TOTAL
NÚCLEO DE OPTATIVA ( FT / FB / FH / FC / FP )
OPT001 Optativa I
OPT002 Optativa II
OPT003 Optativa III
SUB-TOTAL

T
60
30
60
60
60
60
90
45
30
30
15
30
570
T
30
0

Carga Horária
P
PE
E
TOT
30
0
0
90
30
0
0
60
0
30
0
90
0
30
0
90
0
0
0
60
0
0
0
60
0
0
0
90
0
45
0
90
0
30
0
60
0
30
0
60
0
45
0
60
0
0
0
30
60 210
0
840
P
PE
E
TOT
0
30
0
60

T
4
2
4
4
4
4
6
3
2
2
1
2
38
T
2

P
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
P
0

0

30

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
0
15
60
0
0
0
0
30
15
0
45
60
0
0
30
0
0
0
0
60
240
0
210
T
P
PE
60
30
0
30
0
0
60
0
0
30
0
0
30
30
0
30
30
0
0
0
30
60
30
0
300 120 30
T
P
PE
60
0
30
60
0
0
30
30
0
60
0
0
30
30
0
45
15
0
60
0
0
60
0
0
60
0
0
0
30
0
0
0
30
465 105 60
T
P
PE
60
0
0
60
0
0
45
0
0
165
0
0

TOT
6
4
6
6
4
4
6
6
4
4
4
2
56
TOT
4

0

30

0

2

0

0

2

60
120
120
105
0
0
0
0
0
0
0
405
E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E
0
0
0
0

60
120
120
105
60
60
30
60
60
30
60
855
TOT
90
30
60
30
60
60
30
90
450
TOT
90
60
60
60
60
60
60
60
60
30
30
630
TOT
60
60
45
165

0
0
0
0
3
4
0
1
4
2
0
16
T
4
2
4
2
2
2
0
4
20
T
4
4
2
4
2
3
4
4
4
0
0
31
T
4
4
3
11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
P
2
0
0
0
2
2
0
2
8
P
0
0
2
0
2
1
0
0
0
2
0
7
P
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
2
3
0
0
4
12
PE
0
0
0
0
0
0
2
0
2
PE
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
PE
0
0
0
0

4
8
8
7
0
0
0
0
0
0
0
27
E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E
0
0
0
0

4
8
8
7
4
4
2
4
4
2
4
57
TOT
6
2
4
2
4
4
2
6
30
TOT
6
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
42
TOT
4
4
3
11

AACC
TOTAL

Créditos
PE
E
2
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
2
0
2
0
3
0
0
0
16
0
PE
E
2
0

13

200
174
285 510 405
0

3140

116

19

34

27

209
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7.4. Matriz Curricular e Fluxograma
O Quadro 9 mostra a distribuição das disciplinas por semestre letivo e a distribuição da
carga horária e créditos. A Figura 1 apresenta o fluxograma do curso.
Quadro 6. Distribuição das disciplinas por semestre (carga horária e créditos).
Sem.

1º

2º

3º

4º

5º

Cod.
MAT220
EDU150
EDU153
LET111
FIS210
INF024

Introdução à Matemática
História da Educação I
Ciência, Tecnologia e Sociedade
Comunicação e Informação
Introdução à Física
Informática Aplicada à Educação I

MAT223
MAT227
FIS215
EDU155
EDU154

Cálculo Diferencial e Integral I
Álgebra Vetorial e Geometria Analítica
Física Clássica da Matéria e da Luz
Psicologia da Educação I
Filosofia da Educação I

MAT224
FIS216
EDU156
MAT228
INF025

Cálculo Diferencial e Integral II
Mecânica e Gravitação
Didática I
Álgebra Linear I
Informática Aplicada à Educação II

MAT225
MAT232
EDU157
EDU158
MAT235

Cálculo Diferencial e Integral III
Fundamentos de Matemática I
Avaliação da Aprendizagem
Sociologia da Educação I
Metodologia e Prática do Ensino da Matemática I

MAT226
MAT233

Cálculo Diferencial e Integral IV
Fundamentos de Matemática II

MAT215

Cálculo Numérico

EDU159
MAT236
MAT241
EDU160

Metodologia da Pesquisa
Metodologia e Prática do Ensino da Matemática II
Estágio Supervisionado em Matemática I
Organização da Educação Brasileira

MAT237
MAT234

MAT242
MAT245
EDU161
OPT001

Álgebra I
Fundamentos de Matemática III
Metodologia da Pesquisa do Ensino de
Matemática
Estágio Supervisionado em Matemática II
Laboratório de Ensino em Matemática
Libras
Optativa I

MAT238
MAT203
MAT219
INFO26
MAT243
OPT002

Álgebra II
Matemática Financeira
Probabilidade e Estatística
Informática Aplicada ao Ensino da Matemática
Estágio Supervisionado em Matemática III
Optativa II

MAT240
MAT229
MAT230
MAT244
MAT246
OPT003

Análise Real
História da Matemática
Variáveis Complexas
Estágio Supervisionado em Matemática IV
TCC
Optativa III

MAT239
6º

7º

8º

Disciplinas

Carga Horária

Formação

Créditos

Pré-requisito

NFB
NFP
NFC
NFC
NFB
NFC
Sub-Total
NFB
NFB
NFC
NFP
NFP
Sub-Total
NFB
NFC
NFB
NFB
NFC
Sub-Total
NFE
NFB
NFP
NFP
NFP
Sub-Total
NFE
NFB

T
60
45
30
60
30
30
255
60
90
60
30
60
300
60
60
15
60
30
225
60
45
0
60
15
180
60
30

P
0
0
0
0
30
30
60
0
0
30
0
0
30
0
30
0
0
30
60
0
0
0
0
0
0
0
0

PE
30
15
0
0
0
0
45
30
0
0
30
0
60
30
0
45
0
0
75
30
45
30
0
45
150
0
30

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOT
90
60
30
60
60
60
360
90
90
90
60
60
390
90
90
60
60
60
360
90
90
30
60
60
330
60
60

T
4
3
2
4
2
2
17
4
6
4
2
4
20
4
4
1
4
2
15
4
3
0
4
1
12
4
2

P
0
0
0
0
2
2
4
0
0
2
0
0
2
0
2
0
0
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0

PE
2
1
0
0
0
0
3
2
0
0
2
0
4
2
0
3
0
0
5
2
3
2
0
3
10
0
2

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOT
6
4
2
4
4
4
24
6
6
6
4
4
26
6
6
4
4
4
24
6
6
2
4
4
22
4
4

MAT220
MAT220
FIS210
MAT223
FIS215
MAT227
INF024
MAT224
MAT220
EDU155
EDU156
MAT224
MAT220
MAT228,MAT225,
INF025
MAT235
MAT232,MAT235
-

NFE

30

30

0

0

60

2

2

0

0

4

NFC
NFP
NFP
NFB
Sub-Total
NFB
NFB

30
0
0
30
180
60
30

0
0
0
0
30
0
0

0
60
0
0
90
0
30

0
0
60
0
60
0
0

30
60
60
30
360
60
60

2
0
0
2
12
4
2

0
0
0
0
2
0
0

0
4
0
0
6
0
2

0
0
4
0
4
0
0

2
4
4
2
24
4
4

NFP

0

30

0

0

30

0

2

0

0

2

EDU159

NFP
NFE
NFP
NOP
Sub-Total
NFE
NFE
NFE
NFC
NFP
NOP
Sub-Total
NFE
NFE
NFE
NFP
NFE
OP
Sub-Total

0
0
30
60
180
60
30
45
0
0
60
195
60
60
60
0
0
45
225

0
0
0
0
30
0
30
15
0
0
0
45
0
0
0
0
30
0
30

0
30
0
0
60
0
0
0
30
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0

120
0
0
0
120
0
0
0
0
120
0
120
0
0
0
105
0
0
105

120
30
30
60
390
60
60
60
30
120
60
390
60
60
60
105
30
45
360

0
0
2
4
12
4
2
3
0
0
4
13
4
4
4
0
0
3
15

0
0
0
0
2
0
2
1
0
0
0
3
0
0
0
0
2
0
2

0
2
0
0
4
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0

8
0
0
0
8
0
0
0
0
8
0
8
0
0
0
7
0
0
7

8
2
2
4
26
4
4
4
2
8
4
26
4
4
4
7
2
3
24

MAT233,MAT241
-

MAT220

MAT237
MAT233
MAT234,MAT242
MAT225
MAT226
MAT243
MAT234,MAT239
-

Total Geral
1740 285 510 405 2940 116 19 34 27 196
T – Teórica; P – Prática; PE – Prática de Ensino; E – Estágio Supervisionado.
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Figura 1 Fluxograma da matriz curricular
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As disciplinas complementares optativas que serão oferecidas aos licenciandos estão
relacionadas no Quadro 10 com as respectivas cargas horárias e pré-requisitos obrigatórios.
Quadro 7. Disciplinas optativas
Núcleo

Código

Disciplinas Optativas

EDU168 Educação à distância
HUM153 Filosofia da ciência

NOP

MAT250

Educação Matemática

HUM154
EDU164
EDU167
EDU171
EDU169
EDU165
EDU166
EDU161
MAT251
MAT252
MAT256
MAT257
MAT253
MAT254
MAT261
MAT255
LET115
FIS218
FIS217
INF027
INF028

Educação e trabalho
Relações raciais e educação
Psicologia organizacional
Relações interpessoais e educação
Currículo e novas tecnologias
Educação de jovens e adultos
Pesquisa em educação
Educação Inclusiva
Modelagem matemática
Álgebra III
Geometria diferencial
Topologia
Análise em Rn
Teoria das equações diferenciais ordinárias
Álgebra Linear II
Inferência estatística
Inglês instrumental
Onda, som e luz
Eletricidade e eletromagnetismo
Estrutura de dados
Sistemas operacionais

Carga
Horária
60
60
60
60
60
60
45
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Créditos
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

7.5. Disciplinas na modalidade à distância
Considerando a Portaria Nº 4.059, de 10 de Dezembro de 2004 (DOU de 13/12/2004,
Seção 1, p. 34) que estabelece que as Instituições de Ensino Superior poderão introduzir, na
organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de
disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade de Educação à Distância (EAD),
com base no art. 81 da Lei n. 9.394, de 1.996 e que estas disciplinas poderão ser ofertadas,
integral ou parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20 % (vinte por cento) da carga
horária total do curso, os cursos de Licenciaturas do IFBA admitirão na sua matriz curricular
o oferecimento de disciplinas na modalidade EAD, como permite a lei.
Caracteriza-se como EAD a modalidade na qual a mediação didático-pedagógica dos
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de
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informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades
educativas em lugares ou tempos diversos. As avaliações das disciplinas ofertadas na
modalidade referida serão presenciais.
As disciplinas EAD são selecionadas de acordo com a natureza das mesmas; com a
infraestrutura e os recursos humanos disponíveis. A elaboração, implantação e avaliação das
disciplinas estão a cargo dos docentes envolvidos na oferta das disciplinas e do colegiado do
curso. O órgão competente pela gestão da Educação à Distância do IFBA dará suporte a essas
atividades.
As disciplinas na modalidade EAD estarão disponíveis para todos os Cursos de
Licenciatura do IFBA, além de disponível também para os cursos superiores e de outras
modalidades da Instituição.
Além das disciplinas EAD oferecidas dentro do limite legal, outras experiências na
modalidade podem ser oferecidas de modo suplementar à matriz curricular.

7.6. Estágio Curricular Supervisionado
O Estágio Supervisionado Curricular é composto por um conjunto de atividades de
aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação
em situações reais de vida e trabalho do seu meio, sendo realizado na comunidade em geral,
junto às escolas públicas e sob responsabilidade e coordenação do Professor Orientador do
Estágio do Curso.
O Estágio Supervisionado Curricular propicia a complementação do ensino e da
aprendizagem a serem planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade
com os currículos, programas e calendários escolares, a fim de se constituir em instrumentos
de integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural,
científico e de relacionamento humano.
Operacionalmente a realização do estágio faz-se mediante termo de compromisso
celebrado entre o estudante e a parte concedente (instituição), com interveniência obrigatória
da instituição de ensino (IFBA). O Estágio das Licenciaturas funcionam mediante a aplicação
e a utilização dos seguintes instrumentos: Matrícula, Programa de Atividades, Regência,
Relatório Final e Avaliação do Estágio.
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A jornada de atividades dos Estágios Supervisionados Curricular é cumprida em
horário fixo ou variável durante a semana. Em qualquer hipótese, no entanto, o horário
estabelecido não poderá conflitar com o horário do estudante, devendo ser fixado de comum
acordo entre o Professor Orientador de Estágio do Curso, o estudante e a Instituição Parceira.
O Colegiado dos Cursos de Licenciatura supervisionará as atividades referentes ao
estágio exercido na área da Educação Básica, obedecendo a programação previamente
elaborada e aprovada. Os estágios curriculares são acompanhados pelo Professor Orientador
de estágio que aprova os programas de atividades, planos e projetos a serem desenvolvidos
pelos alunos durante o estágio. Ao final de cada estágio curricular, o Professor Orientador de
estágio envia à Coordenação do Curso os relatórios finais das atividades desenvolvidas pelos
estagiários e acompanhadas pelo Professor da Escola onde o aluno realiza o seu estágio.
Em atendimento a Resolução CNE/CP 2, de 19/02/2002, o Estágio Curricular, será
cumprido em 405 horas (ver Quadro 7), iniciando na segunda metade do curso, e pode ser
realizado nas turmas de ensino básico do próprio IFBA e em outras Instituições Públicas ou
Particulares, sob a supervisão de um professor da escola e orientação de um docente do IFBA
Campus Camaçari, licenciado em Matemática ou em Pedagogia. As atividades do estágio
supervisionado compreendem situações de: planejamento, observação/familiarização com o
contexto das situações educacionais, diagnóstico, análise, avaliação do processo pedagógico,
regência, mini-cursos, oficinas, organização, interação entre professores, relacionamento
escola/comunidade, relacionamento com a família e relatórios.
Para desenvolver a sua regência, o aluno-docente deverá entregar ao Professor
Orientador da disciplina, para uma discussão prévia, um projeto contendo o planejamento
pedagógico da unidade didática que será desenvolvida. Ao final do semestre, o aluno-docente
deverá entregar um relatório discursivo e uma pasta contendo todas as atividades
desenvolvidas no estágio.
O aluno-docente só começará a sua regência após a avaliação do projeto pelo
Professor Orientador da disciplina Estágio Supervisionado e encaminhamento do projeto para
o Professor Regente. O Aluno-docente terá acompanhamento durante todo o estágio.
A avaliação do estagiário se constituirá em desenvolvimento de um projeto de
planejamento pedagógico e no final do semestre deverá apresentar um relatório de atividades.
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Quadro 8. Distribuição das disciplinas de estágio curricular.
Semestre

V
VI
VII
VIII

Disciplina

Carga
horária

Pré-requisito

60

MAT232, MAT235

120

MAT233, MAT241

120

MAT234, MAT242

105

MAT243

Estágio Supervisionado em Matemática I –
MAT241
Estágio Supervisionado em Matemática II –
MAT242
Estágio Supervisionado em Matemática III –
MAT243
Estágio Supervisionado em Matemática IV
– MAT244
TOTAL

405

Conforme Resolução CNE/CP 02/2002, art. 1º, inciso IV, PARÁGRAFO ÚNICO, os
alunos que exerçam atividade docente regular na Educação Básica, poderão ter redução da carga
horária do Estágio Curricular até o máximo de 200 (duzentas) horas. Dessa forma, o aluno que
exerça atividade regular na Educação Básica poderá requerer redução da carga horária, em
conformidade com as Normas do Estágio Curricular Supervisionado (ver Anexo II) e conforme
análise prévia do Colegiado do Curso de Matemática. Na análise será observada a carga horária de
docência na área de Matemática, em estabelecimento devidamente credenciado pela Secretaria de
Educação do Estado da Bahia.
As normas que regem o estágio no IFBA estão descritas nas normas acadêmicas do
ensino superior desta instituição e na regulamentação do estágio supervisionado em
matemática elaborada pelo NDE e aprovada pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em
Matemática (Anexo II).

7.7. Integração com as redes públicas de ensino
Além dos estágios supervisionados que foram definidos apenas na rede pública de
ensino, outra parceria do curso da Licenciatura se refere ao Programa de Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID. Conforme a Portaria 096/2013, art. 2, “O Pibid é um
programa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) que tem
por finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da
formação de docentes em nível superior e para a melhoria da qualidade da educação básica
pública brasileira.
Esse programa é de total interesse para a licenciatura pois articula a aproximação entre
a educação superior com a escola básica, promovendo a articulação entre teoria e prática.
Atualmente, o curso conta com dez (10) bolsistas de ID que estão distribuídos entre duas
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escolas conveniadas com o IFBA, sendo uma escola municipal e uma estadual. Atualmente, a
estrutura do projeto é composta por dez (10) bolsistas de iniciação à docência (licenciandos),
um (1) coordenador de área (docente da licenciatura) e dois (2) supervisores (professores da
rede estadual e municipal de ensino do município de Camaçari).
Os bolsistas do projeto estão inseridos no cotidiano escolar, estando semanalmente
desenvolvendo atividades que tem como objetivo melhorar o ensino de matemática nas
escolas básicas, levando teorias e propostas de ensino que são discutidas no curso. A intenção
deste programa é que seja aumentado o número de bolsistas de forma que se possa contribuir
para a inserção dos licenciandos na prática escolar. É mais um espaço distinto do estágio
curricular supervisionado.

7.8. Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC)
7.8.1.Natureza e objetivos
As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Licenciatura, em seu parecer
CNE/CES 1.303/2001; estabelece o cumprimento de 200 horas de Atividades AcadêmicoCientífico-Culturais (AACC) pelos licenciandos como parte da exigência para integralização
curricular. Desse modo, as Atividades Acadêmico-Científico-Culturais, denominadas a partir
de agora Atividades Complementares, que integram o currículo dos Cursos de Licenciatura do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, como requisitos
curriculares suplementares de livre escolha, estão aqui normatizadas.
De acordo com as Diretrizes curriculares, as Atividades Complementares têm por
finalidade oferecer aos acadêmicos das Licenciaturas oportunidades de enriquecimento
didático, curricular, científico e cultural. Trata-se, pois, de um componente curricular capaz de
articular as diversas abordagens presentes no processo formativo, ampliando-o e tornando-o
mais flexível. As 200 horas de AACC, obrigatórias para a integralização do currículo dos
cursos de licenciatura do IFBA constituem-se de experiências educativas que visam à
ampliação do universo cultural dos licenciandos e ao desenvolvimento da sua capacidade de
produzir significados e interpretações sobre as questões sociais, de modo a potencializar a
qualidade da ação educativa.
São consideradas como Atividades Complementares as experiências adquiridas pelos
licenciandos, durante o curso, em espaços educacionais diversos, formais e não formais.
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A versão atual do Regulamento das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais
(AACC) foi aprovado pelo Núcleo Docente Estruturante e pelo Colegiado do curso em
Agosto de 2015 e está no Anexo IV do presente documento.

7.8.2.Organização e validação das atividades complementares
As Atividades Complementares serão organizadas e validadas nos cursos de
licenciaturas dos IFBA, observando os seguintes princípios:
i.

Somente poderão ser consideradas como Atividades Complementares as
atividades realizadas pelo licenciando a partir do seu ano de ingresso no
IFBA;

ii.

As Atividades Complementares têm por finalidade aprofundar, ampliar e
consolidar a formação acadêmico-cultural do licenciando, e serão validadas
na quantidade limite de horas para aproveitamento conforme se estabelece
nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Licenciaturas;

iii.

O Colegiado do curso, dentro da carga horária total do currículo da
Licenciatura, destinará o mínimo de 200 (duzentas) horas para as Atividades
Complementares;

iv.

O Colegiado poderá acrescentar outras Atividades Complementares que não
estão previstas nesse catálogo, específicas da área, desde que aprovadas em
reunião plenária do colegiado;

v.

As Atividades Complementares, para serem reconhecidas e incorporadas à
carga horária necessária à integralização do Curso de Licenciatura, deverão
ser validadas pelo Colegiado do Curso; A validação deve ser requerida pelo
licenciando por meio de formulário próprio;

vi.

A avaliação das Atividades Complementares realizadas pelos licenciandos é da
competência do Colegiado de Curso, cujos registros devem ser feitos em
formulários próprios adotados para tal fim;

vii.

O aproveitamento das Atividades Complementares realizadas fica sujeito à
apresentação pelo discente de documento que comprove a sua participação
nessas atividades, de acordo com o prazo estabelecido no calendário
acadêmico. Quando solicitado, o licenciando deverá produzir relatórios
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referentes a cada atividade desenvolvida. O colegiado do curso poderá
formular exigências para a atribuição de carga horária sempre que tiver
dúvidas acerca da pertinência de uma atividade ou de sua comprovação,
solicitando a apresentação de novos documentos ou de esclarecimentos do
licenciando, por escrito;
viii.

O indeferimento do pedido de atribuição de carga horária pelo Colegiado do
curso será comunicado por escrito ao aluno, que poderá formular pedido de
reconsideração ao órgão institucional competente;

ix.

Os licenciados ingressantes nos Cursos de Licenciatura através de transferência
ou reingresso ficam sujeitos ao cumprimento da carga horária estabelecida
para as Atividades Complementares, podendo solicitar o cômputo da carga
horária atribuída pela instituição de origem a essas atividades, observada as
seguintes condições;

x.

As Atividades Complementares estabelecidas pela instituição de origem
devem ser compatíveis com as estabelecidas neste Regulamento;

xi.

A carga horária atribuída pela instituição de origem e a conferida por este
Regulamento a atividades idênticas ou congêneres;

xii.

Ao realizar e concluir uma atividade acadêmica não prevista nesse catálogo o
licenciando poderá solicitar ao Colegiado do Curso inclusão da mesma para
seu aproveitamento no currículo. O Colegiado apreciará e deliberará pela
pertinência ou não da solicitação;

xiii.

As horas excedentes serão desconsideradas no cômputo total da carga horária
das Atividades Complementares;

xiv.

As Atividades Complementares podem ser realizadas no IFBA ou fora dele e
não estão vinculadas a nenhum período do fluxograma dos Cursos de
Licenciatura;
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7.8.3.Atividades complementares
Para efeito de acompanhamento e registro da carga horária a ser cumprida, as
Atividades Complementares estão divididas nas seguintes categorias:
i.

Palestras, seminários, congressos, conferências ou similares, que versem sobre temas
relacionados ao Curso. Por palestras, seminários, congressos, conferências ou
similares entende-se a série de eventos, sessões técnicas, exposições, jornadas
acadêmicas e científicas, organizados ou não pelo IFBA, nos quais o licenciando
poderá participar como ouvinte/participante ou na condição de palestrante, instrutor,
apresentador, expositor ou mediador.

ii.

Programas ou projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão cadastrados nos respectivos
órgãos do Campus que consistam na prestação de serviços à comunidade em questões
ligadas à cidadania, de modo a pôr em prática a função social do conhecimento.
Projetos propostos pelos próprios estudantes poderão ser aceitos, desde que
submetidos previamente à Coordenação de Extensão da Unidade em que se realiza o
Curso, a fim de que os projetos sejam cadastrados e acompanhados.

iii.

Cursos livres e/ou de extensão certificados pela instituição promotora, com carga
horária e conteúdos definidos: Definem-se como cursos livres aqueles que, mesmo não
estando diretamente relacionados à Licenciatura, servem à complementação da
formação do licenciando, compreendendo cursos tais como: de língua estrangeira, de
informática, de aprendizagem da linguagem brasileira de sinais (Libras) e outros.
Considera-se como curso de extensão o conjunto articulado de ações pedagógicas, de
caráter teórico ou prático, planejadas e organizadas de modo sistemático, com carga
horária mínima de 8 horas, ofertados por Instituições de Ensino Superior credenciada
ou por outras organizações científicas e culturais formalmente instituídas;

iv.

Estágios extracurriculares em instituições conveniadas com o IFBA: O estágio
extracurricular visa propiciar a complementação da aprendizagem do licenciando
através da vivência de experiências profissionais que não sejam obtidas no ensino
escolar. Como estágios extracurriculares admitem-se as experiências realizadas na
educação não formal, visando à popularização da ciência, os estágios realizados em
indústrias ou centros de pesquisa e outros relacionados à área de formação.
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v.

Monitoria: Compreende-se como monitoria a atividade que, independentemente do
estágio curricular supervisionado obrigatório, propicia ao licenciando a oportunidade
de desenvolver, sob supervisão, suas habilidades para a carreira docente. O monitor é
um auxiliar do corpo docente nas tarefas didático-científicas, responsabilizando-se por
atendimento a alunos que apresentem dificuldade de aprendizagem, trabalhos práticos
e experimentais em laboratório, trabalhos acadêmico e de campo, além de outros
compatíveis com seu grau de conhecimento e experiência.

vi.

Atividades em instituições filantrópicas ou do terceiro setor: A atividade em
instituições filantrópicas ou do terceiro setor pressupõe a ação voluntária em projetos
sociais, caracterizada pelo trabalho solidário sem fins lucrativos.

vii.

Publicação, como autor, do todo ou de parte de texto acadêmico: As publicações
aceitas como textos acadêmicos são aquelas que, tendo passado por avaliador ad-hoc,
sejam veiculadas em periódicos ou em livros relacionados à área de abrangência do
Curso.

viii.

Atividades culturais, esportivas e de entretenimento: As atividades culturais,
esportivas e de entretenimento visam formar um profissional com uma visão múltipla
acerca das manifestações artísticas, culturais, esportivas e científicas, aprimorando a
formação cultural do licenciando. Para serem consideradas válidas essas atividades
deverão ser recomendadas por um ou mais professores do Curso.

ix.

Participação em comissão organizadora de evento educacional ou científico: A
participação em comissão organizadora de evento educacional ou científico somente
será considerada como Atividade Complementar se o evento for promovido por
instituição acadêmica, órgão de pesquisa ou sociedade científica.

x.

Participação em órgãos colegiados, conselhos setoriais e superiores do IFBA ou das
esferas municipais, estaduais ou federais. A participação em órgãos colegiados,
conselhos setoriais e superiores somente serão consideradas quando o licenciando for
membro efetivo desses fóruns.

xi.

Participação em órgãos de representação estudantil: A participação em órgãos de
representação estudantil somente será considerada quando o licenciando for membro
efetivo desses fóruns.
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xii.

O Campus tem o compromisso de realizar pelo menos um Seminário Interdisciplinar
durante o ano letivo onde os alunos possam apresentar seus Trabalhos de Conclusão
de Curso (TCC) e outras manifestações Técnico-Científico-Culturais.

7.8.4.Supervisão das atividades complementares
A Supervisão de Atividades Complementares é uma atribuição de caráter pedagógico,
a ser exercida pelo Colegiado do Curso que pode a seu critério instituir uma comissão
composta por três professores para cada curso de licenciatura para realizar a supervisão das
Atividades Complementares. Compete ao colegiado, ou a comissão de supervisão:
i.

Fornecer as orientações necessárias para a realização das Atividades Complementares;

ii.

Acompanhar o cumprimento das normas aqui descritas para a realização das
Atividades Complementares e a efetiva integralização da carga horária;

iii.

Verificar a idoneidade da documentação fornecida pelo licenciando;

iv.

Validar os documentos comprobatórios apresentados pelo licenciando, informando a
este o total da carga horária integralizada a cada semestre;

v.

Providenciar o registro da carga horária das Atividades Complementares cumprida
pelos licenciandos, a fim de que a mesma conste do Histórico Escolar;

vi.

Resolver, com os órgãos acadêmicos do Campus e os Coordenadores de Curso, os
casos omissos neste documento.

Quadro 9.1. Barema para aproveitamento de atividades extracurriculares.
Atividade
complementar

Categoria
enquadramento

de

Carga horária (horas)
Por atividade

Participação
Congressos/
Simpósios/
Workshops/
Seminários/
Encontros

em

Documentos comprobatórios

2

Máximo
aproveitado
6

Certificado de participação

5

20

Certificado de participação

Mini-cursos (ouvinte)

2

20

Certificado de participação

Mini-cursos
(monitoria)

4

20

Declaração
do
professor
orientador ou
Certificado expedido pelo
IFBA.

Como ouvinte
Apresentação
trabalho

de
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Comissão
organizadora

Participação
em
programas
ou
projetos
como
bolsista/voluntário

Pesquisa

10

40

100

100

Extensão

100

100

Ensino

100

100

Monitoria.

Atividade eletiva

100

100

Participação
em
cursos de atualização

Ouvinte

80

Estágio
extracurricular

Atividade eletiva

50

Atividades
filantrópicas

Atividade eletiva

Publicações

Trabalho aceito em
concurso
de
monografias;

Declaração ou certificado
emitido
pela
instituição
promotora, com a respectiva
carga horária.
Declaração ou certificado
emitido pela Coordenação de
Extensão.

Declaração
do
professor
orientador ou Certificado
expedido pelo colegiado do
curso.
Declaração ou certificado
emitido
pela
instituição
promotora, com a respectiva
carga horária
Declaração da instituição em
que se realiza o estágio,
acompanhada do programa de
estágio, da carga horária
cumprida pelo estagiário e da
aprovação do orientador
Declaração da instituição, em
papel timbrado, com a carga
horária cumprida
Apresentação da publicação
ou de sua folha de rosto.

5

10

40

80

20

100

10

100

60

120

60

120

10

30

Declaração ou certificado
emitido
pela
instituição
promotora, com a respectiva
carga horária.

Por atividade

5

20

por evento

2

8

Certificado
emitido
pela
instituição de ensino que
solicitou o curso/palestra
Leitura
de
livro
ou
apresentação de
ingresso, programa, “folder”

Publicação
em
periódico vinculado a
instituição científica
ou acadêmica;
Publicação de resumo
ou trabalho completo
em anais de evento
científico.
Capítulo de livro;
Obra completa
Participação
em
comissão
organizadora
de
evento educacional
ou científico
Ministrar
curso,
palestra na área de
formação do discente
Atividades culturais,
esportivas e de
entretenimento.

por livro
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5

Participação
em
órgãos colegiados,
conselhos setoriais e
superiores do IFBA
ou
das
esferas
municipais, estaduais
ou federais
Participação
em
órgãos
de
representação
estudantil
Aproveitamento
disciplinas optativas
além do número
mínimo exigido pelo
curso
Disciplinas de cursos
superiores
reconhecidos
e/ou
autorizados
não
aproveitadas
na
analise
de
equivalência
do
curso

7.9.

Por reunião

20

etc que
comprove a participação no
evento,
endossado
pelo
professor
proponente
da
atividade.
Declaração
emitido
pela
Coordenação
Ou
Ata da reunião.

2

20

2

30

Ata de Reunião, declaração do
órgão de representação com a
respectiva carga horária.

60

Histórico escolar com a
comprovação da disciplina
cursada e aprovação.

100

Histórico escolar

Por hora
2 horas cursadas  1
hora AACC

100

Trabalho de conclusão de curso (TCC)

O TCC é realizado pelo discente e orientado por docente do IFBA. Versa sobre um
tema pertinente ao Curso de Licenciatura em Matemática e pode englobar atividades práticas
e/ou teóricas, permitindo ao aluno a ampliação, aplicação e demonstração dos conhecimentos
adquiridos ao longo do Curso, aplicando a metodologia científica na execução deste trabalho.
Os Trabalhos de Conclusão de Curso podem ser apresentados na forma de monografia
ou de artigo aceito à publicação científica. O TCC na forma de publicação científica deve ser
apresentado junto com comprovante de aceite a uma publicação com Qualis CAPES da área
de Matemática, sendo o licenciando o primeiro autor do trabalho. Por decisão do orientador, o
trabalho pode ser apresentado na língua e padrão determinado pela publicação ao qual foi
submetido. Mantém-se a necessidade de defesa do trabalho e avaliação do trabalho por uma
banca.
A Banca Examinadora será constituída mediante solicitação do professor orientador e
deverá ser constituído por no mínimo dois membros além do orientador. Os dois outros
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membros devem ser preferencialmente docentes do IFBA, contudo podem ser convidados
docentes de outras instituições de ensino superior ou profissionais com pós-graduação e que
desempenhe atividades correlacionadas ao tema do trabalho.
A partir do sexto semestre, ao cursar a disciplina Metodologia da Pesquisa do Ensino
da Matemática, espera-se que o discente já defina um tema sobre o qual versará o seu trabalho
acompanhado por um docente orientador.
No oitavo semestre mediante matrícula na disciplina TCC, este trabalho será
formalizado seguindo um programa de atividades, acompanhamento e avaliação. As normas
que regem o TCC no Curso de Licenciatura em Matemática elaborada pelo NDE e aprovada
pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática, em Agosto de 2015, encontram-se
no Anexo III.

7.10.

Apoio ao discente

Como parte da rede federal de educação superior, o IFBA executa uma política de
assistência estudantil que visa à redução das desigualdades socioeconômicas e a superação de
dificuldades de várias ordens que afetam o desempenho acadêmico e tendem a excluir alunos
em situações de maior vulnerabilidade socioeconômica ou com deficiências ou necessidades
especiais. Nesse sentido, as “Diretrizes para Política de Assistência Estudantil do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia”, aprovadas pelo Conselho Superior do
Instituto em 26/10/2010, regem a assistência socioeconômica e didático-pedagógica ao seu
corpo discente.
A Política de Assistência Estudantil do IFBA é composta pelos seguintes programas:
• Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes;
• Programa de Educação para Diversidade;
• Programa de Apoio a Pessoas Portadoras de Necessidades Educativas Específicas;
• Programa de Assistência à Saúde;
• Programa de Acompanhamento Psicológico;
• Programa de Acompanhamento pedagógico;
• Programa de Incentivo à Educação Física e Lazer;
• Programa de Incentivo à Educação Artística e Cultural;
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• Programa de Incentivo à Formação de Cidadania.
A assistência ao estudante no Campus Camaçari do IFBA é prestada através da
Coordenação Técnica de Assistência Social (COTESS) que coordena, acompanha e avalia
ações interdisciplinares voltadas à melhoria das condições cognitivas, socioeconômicas,
psicossociais e nutricionais do estudante, a inclusão e a formação plena, possibilitando sua
permanência qualificada e êxito no seu percurso acadêmico.
No cumprimento de suas atribuições, a COTESS:
• programa ações da Política de Assistência Estudantil do IFBA no campus;
• socializa a Política de Assistência Estudantil do IFBA, reafirmando a sua concepção
enquanto direito social, junto à comunidade do Campus, objetivando a sua melhoria;
• participa da avaliação da Política de Assistência Estudantil do IFBA e colaboração
com a comunidade do Campus;
• desenvolve o Programa de Assistência e Apoio ao Estudante, conforme normas da
Política de Assistência Estudantil do IFBA;
• realiza estudos em parceria com diversos profissionais envolvidos no processo
ensino-aprendizagem,

como

docente, psicólogos,

pedagogos,

assistentes

sociais

e

nutricionistas com vistas à intervenção na perspectiva integral e integrada;
Dentro desses programas, a COTESS empreende a seleção e acompanhamento dos
estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e pode inclui-los de acordo com a
necessidade em programas de bolsas ou auxílios para alimentação, moradia, transporte, bolsas
de trabalho, fornecimento de óculos, entre outras.
O campus conta também com a Coordenação Técnico Pedagógica( COTEPE), que
tem como atribuições:
Contribuir para uma relação dialógica entre os diversos agentes do processo ensinoaprendizagem; realizar atendimento ao discente e ao seu responsável sempre que for
necessário; participar, juntamente com docentes, do planejamento e da definição de
metodologias, para que os objetivos propostos pelos cursos sejam plenamente alcançados;
elaborar projetos de intervenção, sempre que se fizer necessário, para a melhoria do processo
educativo; colaborar com docentes no desenvolvimento de projetos que integrem as diversas
disciplinas; estimular a abordagem de temas transversais pelas diversas disciplinas; realizar
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atendimento dos discentes e encaminhar, quando necessário, para acompanhamento
psicossocial.
No Campus Camaçari, o Núcleo de Apoio a Pessoas Portadoras de Necessidades
Educativas Específicas (NAPNEE) presta assistência aos alunos com necessidades especiais e
orienta e auxilia os professores com vistas à melhoria das condições para o processo de
ensino-aprendizagem nas situações específicas.

7.11.

Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso

Em conformidade com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES), a Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Instituto Federal da Bahia, cujo
regimento é regulamentado pela Resolução/CONSUP nº 29, de 13/08/2010, é o órgão
colegiado formado por membros de todos os segmentos da comunidade acadêmica e de
representantes da sociedade civil organizada. Seu objetivo é conduzir os processos de
avaliação internos da instituição, bem como a sistematização e o fornecimento de informações
solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), consideradas as diretrizes, critérios e estratégias emanadas da Comissão Nacional de
Avaliação da Educação Superior (CONAES).
Tendo em vista as dimensões e a diversidade que caracterizam o Instituto Federal da
Bahia, em cada um de seus campi foram criadas Comissões Setoriais de Avaliação (CSAs),
que desenvolvem as atividades juntamente com a CPA. Em conformidade com o estabelecido
pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, a CPA e as CSAs gozam de autonomia em relação
a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na instituição. A CSA do campus
Camaçari, de acordo com o que determina o Regimento de seu respectivo Campus em sua
Seção II, Artigo 30, é formada por representantes dos corpos docente, discente, técnicoadministrativo e sociedade civil organizada, indicados pelos respectivos segmentos, com
mandatos de até três anos.
Atualmente, a CSA do Campus Camaçari implementa o processo de auto avaliação, bem
como fornece as informações necessárias à avaliação externa. Tem como foco especial os
cursos de graduação abertos nos últimos anos pelo Instituto, que atravessam processo de
estruturação e consolidação. Este trabalho é realizado através do acesso, da análise e produção
de documentos, bem como de aplicação de instrumentos junto a discentes, docentes, copo
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técnico e comunidade. Seus resultados prestam-se ao aprimoramento e aperfeiçoamento dos
processos de ensino e aprendizagem e de gestão concernentes aos cursos oferecidos.
O relatório produzido pela CSA (2012-2014) apontou avaliação acima da média dos
diferentes cursos de graduação. Destacou também fragilidades pontuais em aspectos
pedagógicos e de infraestrutura. Especificamente em relação às licenciaturas em Geografia,
Física e Matemática, ainda não foi possível estabelecer uma série histórica de avaliações. No
entanto, os resultados produzidos já permitem observar escores acima da média na maioria
dos indicadores, embora apareçam também fragilidades características de cursos em fase de
implementação.
Os relatórios e demais documentos produzidos pela CSA tem produzido subsídios para a
intervenção de Gestores, da Diretoria Geral de Cursos, das coordenações, de técnicos e
estudantes. Tem-se focado também processo de aperfeiçoamento dos instrumentos e métodos
de avaliação, bem como de divulgação de seus resultados. Atualmente, o grupo que constitui a
CSA tem como principal objetivo consolidar a cultura de auto avaliação no campus, através
da divulgação de seus trabalhos, de iniciativas de aproximação com diversos setores
acadêmicos e administrativos, e de convite ao envolvimento dos diferentes agentes
institucionais no processo auto avaliativo.
O curso e seu progresso dispõem também de estratégias próprias de auto avaliação,
através de seu Colegiado e NDE. A Coordenação do curso realiza uma reunião por semestre
com os alunos onde eles podem falar sobre os principais problemas do curso da forma que
eles os vivenciam, e os temas levantados são debatidos nas duas instâncias colegiadas.

7.12.

Tecnologias de informação e comunicação – TICs – no processo

ensino-aprendizagem
Vivemos em uma sociedade movida pela informação e pelo desenvolvimento
tecnológico. O docente não é mais o transmissor, detentor do conhecimento. O discente
encontra um conjunto de informações na internet, em espaços digitais que, cada dia mais,
fazem parte do seu cotidiano.
Com isso, os currículos de formação de professores, precisam inserir em suas
disciplinas conteúdos e práticas sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs)
os quais possam preparar o discente para superação do paradigma milenar de transmissão de
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saberes pelo docente, para melhores interações, reconhecendo a construção do conhecimento
a partir de tensões sociais, tecnológicas e culturais do mundo contemporâneo.
As tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) estão implantadas de forma a
permitir, com excelência, o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.
Atualmente, a Licenciatura em Matemática do Instituto Federal da Bahia, Campus Camaçari,
possui um laboratório de informática, com 20 computadores, que atende às demandas de
ensino, pesquisa e extensão. O laboratório está equipado com computadores ligados em rede e
conectados à internet. Além disso, softwares que auxiliam os professores durante as aulas
foram instalados proporcionando maior eficiência durante o processo de ensinoaprendizagem. Está equipado ainda com projetores multimídias e equipamentos de som. O
campus de Camaçari dispõe, também, de uma cobertura de rede sem fio (Wireless), com
acesso aberto a todos os alunos.
Pensando nisso, o curso de Licenciatura em Matemática, campus Camaçari, faz uso de
Tecnologias de Informação e Comunicação em consonância com os objetivos do seu Projeto
Pedagógico. No início do curso, os alunos têm contato com o uso de tecnologias nas
disciplinas: “Informática Aplicada à Educação I e II”, onde estudam a história da computação,
o conceito de software e hardware, noções de sistemas operacionais, internet, linguagem de
programação e rotinas gráficas. Nestas disciplinas o uso de editores de textos, planilhas
eletrônicas e a construção de algoritmos são utilizados nas aplicações da informática no
ensino.
No decorrer do curso os alunos são apresentados a softwares matemáticos como
Winplot e Geogebra, editor de texto Latex e outras tecnologias em atividades das disciplinas
de matemática como Informática aplicada a Educação II, Modelagem Matemática,
Informática Aplicada ao Ensino da Matemática, Laboratório de Ensino da Matemática,
Sistemas Operacionais, dentre outras. Em Didática, abordam o ensino como prática social
mediado pelas tecnologias. As disciplinas são desenvolvidas nos laboratórios: Laboratório de
Ensino da Matemática e nos Laboratórios de Informática.
Nosso curso ainda conta com as disciplinas optativas Currículo e Novas Tecnologias
na qual as TICs são fundantes de novas práticas curriculares na escola de educação básica e
Educação à Distância que utiliza os ambientes virtuais no processo de ensino e aprendizagem.
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O Instituto dispõe de equipamentos de multimídia, data show, TV de LED, que são
utilizados pelos professores de diversas disciplinas em suas aulas para realização de
ilustrações e apresentação de vídeos.
O uso de tecnologias também é fomentado em projetos desenvolvidos no curso de
Licenciatura em Matemática, tais como, Programa de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID
e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica - PIBIC . Onde bolsistas
produziram vídeos explicativos de resolução de questões, o que facilitava o ensino e
aprendizagem dos alunos da rede pública. E no PIBIC, o uso de softwares como Maple,
contribui para o desenvolvimento da Iniciação Científica (pesquisa).
No site do Campus, http://www.camacari.ifba.edu.br/, o aluno tem acesso a
informações diversas sobre o curso, como normas de estágio curricular, Trabalho de
Conclusão de Curso e normas para atividades complementares AACC. Informações sobre
editais internos, projetos de pesquisa e extensão, eventos, oportunidades de bolsas de estudo,
entre outros, também são publicados no site e a Coordenação de Curso também ajuda na
divulgação através do e-mail das turmas de alunos.

7.13.

Atividades de Pesquisa

Conforme o PDI, a pesquisa no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
da Bahia é entendida como uma atividade de produção de conhecimento e, nesse sentido, está
sempre associada às atividades de ensino e às ações de extensão. Seu objetivo é realizar o
atendimento de demandas sociais, do mundo do trabalho e da produção, o comprometimento
com a inovação tecnológica e a transferência de tecnologia para a comunidade. Atualmente os
docentes do Curso de Licenciatura em Matemática do campus Camaçari desenvolvem
projetos de pesquisa, com participação de discentes em programas de iniciação cientifica,
inclusive com bolsas financiadas pelo IFBA, pelo CNPq e pela FAPESB. Com o intuito de
incentivar e promover a pesquisa e extensão entre os docentes e discentes do curso de
Licenciatura em Matemática do campus Camaçari foram criados dois grupos de pesquisa,
"Ensino de Ciências e Inovações Educacionais - ENCINE" e "Inovação Tecnológica e
Sustentabilidade".
O Campus Camaçari através da Coordenação de Curso da Licenciatura em
Matemática, Coordenação de Extensão e Coordenação de Pesquisa promovem eventos
diversificados ao longo do ano para envolver a comunidade nas atividades de pesquisa e

48

Curso de Licenciatura em Matemática

extensão, como o Encontro de Matemática, Seminário sobre Formação de Professores,
Seminário sobre Energias Renováveis, Eficiência Energética e Sustentabilidade, Semana da
Consciência Negra e Seminário de Inclusão de Estudantes com Deficiência. A Coordenação
de Curso da Licenciatura em Matemática também participa do corpo editorial da revista
SCIENTIA, com parceria de outras Instituições de Ensino, além do IFBA.
Os docentes, juntamente com os discentes, lotados na Licenciatura possuem projetos
de pesquisa e extensão registrados no Campus e os estudantes participam de programas de
bolsas de estudos nos editais Universais e Complementares do Campus, da FAPESB, CNPQ,
PIBIC e PIBID.

7.14.

Atividades de Extensão

Conforme o PDI do IFBA para o período de 2014 a 2018, as atividades de extensão
são desenvolvidas com o objetivo de propiciar ao estudante o acesso a atividades que
contribuam para o desenvolvimento do senso crítico, da responsabilidade social, da cidadania,
assim como, da formação cultural, artístico e ética.
No Campus Camaçari através da Coordenação de Extensão, programas são
desenvolvidos, projetos de integração com a comunidade, projetos culturais, projetos de
esporte e lazer, projetos financiados via edital da Pró-Reitoria de Extensão, além de
convênios, estágios, seminários e eventos.
No período de 2013 a 2015, o programa Mulheres Mil, ainda em vigor, atendeu mais
de 200 mulheres da comunidade, o projeto Ligu’Art atuou unificando conhecimentos
linguísticos e artísticos dos alunos e o projeto de esporte e lazer, como o JIFBA – Jogos
Estudantis. A Coordenação de Extensão também organiza Seminários e eventos, em parceria
com outras Coordenações, como a da Licenciatura em Matemática, realizando o Seminário de
Pesquisa e Extensão, Seminário de Iniciação Científica Junior do IFBA e com previsão da
realização em 2016 do I Seminário de Formação de Professores e I Seminário sobre Energias
Renováveis, Eficiência Energética e Sustentabilidade.
Diversos cursos de extensão já foram ofertados no Campus, incluindo minicursos e
cursos de férias para os alunos do IFBA e também para a comunidade de Camaçari.
Entre projetos de extensão que foram desenvolvidos por professores que atuam na
Licenciatura podem ser citados: “Tópicos de Matemática básica e avançada mediante o uso de
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calculadora”, “Grupo de Teatro Art Ecco”, “Climatização Sustentável do IFBA – Campus
Camaçari” e “OS SERTÕES: território, identidade, artes e narrativas”

7.15.

Temáticas Transversais

Discutir as relações étnico-raciais, atualmente, nas instituições de ensino superior e,
particularmente, nos cursos de licenciatura é uma ação essencial para promover
comportamentos mais tolerantes, anti-discriminatórios e racistas. Nesse sentido, entende-se
que a gestão de instituições públicas de ensino superior pode ser a grande mediadora de
concepções, atitudes e comportamentos que favoreçam a presença da diversidade, nos
educativos, representada por: afrodescendentes, índio descendentes, pessoas com opção
sexual e/ou religiosa ou classe socioeconômica diferenciada, pessoas com necessidade
educativa específica.
Particularmente, no que se refere aos afrodescendentes, é imprescindível e urgente
debater, reivindicar (direitos) e, principalmente, denunciar essas práticas veladas que, ainda,
insistem em se manter na sociedade, após mais de 130 anos de desabamento oficial do sistema
escravocrata, para assim assegurar direitos pelo atraso de acesso às oportunidades sofridas
pela população negra, em especial.
As Instituições de ensino superior contemporâneas, diferentes das passadas, se vêm
cercadas por uma gama de diversidade, dentre elas as de cunho cultural, regional,
socioeconômico, religioso, entre outras. E, por esse motivo, seria mais adequado criar um
currículo no qual todas essas diferenças fossem contempladas. Encontramos na instituição
escolar uma diversidade de concepções subjetivas, indivíduos pertencentes a grupos étnicoraciais variados, religiões, convicções filosóficas diversas, mas ela, apesar de reconhecer tal
complexidade, continua impondo uma estrutura de currículo que apenas se fundamenta nos
valores hegemônicos. Essas instituições formativas têm importante papel no sentido de formar
profissionais, particularmente no caso das licenciaturas, que formam professores, indivíduos
referências no campo profissional visto que instrumentalizam todos os tipos de profissionais
que atuarão na sociedade.
As instituições, assim, como disseminadora de saberes diversos, deve fundamentar-se
num modelo de ensino centrado em valores pautados no respeito à diversidade ressaltando a
importância de ressignificar o lugar que o negro deve ocupar a partir de agora, rejeitando toda
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e qualquer manifestação preconceituosa e racista, sendo crucial a conscientização e
mobilização de toda a sociedade civil, e de forma mais incisiva, os cidadãos ligados
diretamente à educação: políticos, gestores, professores, profissionais da educação, de forma
geral.
Não se pode mais afirmar que os formuladores de políticas públicas de ensino, na
educação escolarizada, não incentivam, pois, atualmente, o Ministério da Educação (MEC)
tem colaborado com as instituições públicas de ensino superior para adoção de políticas
compensatórias. Santos destaca que a temática causa incômodo nos ambientes acadêmicos de
todo país, pois se entende que tais mudanças deverão alterar a matriz curricular dos cursos de
licenciatura. (SANTOS, 2001, p. 103).
Nesse sentido, em 2001, o governo brasileiro decide assumir a luta contra o racismo.
Logo, as ações afirmativas iniciaram no governo de Fernando Henrique Cardoso e se
intensificaram no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, momento em que se tem a criação da
Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial.
A lei 10.639/03 é mais uma conquista alcançada por vários movimentos que lutaram
contra a negação da população negra. Assim, as instituições de ensino, públicas e privadas,
tem a obrigatoriedade de ministrar o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana.
Nesse sentido, se faz necessário realizar ações que possam viabilizar de modo efetivo a
conquista da lei, principalmente na formação de professores e de outros profissionais que
lidam com a educação, pois se estes desconhecem e desvalorizam as relações étnico-raciais
podem inviabilizar a implementação da lei por achar desnecessário evidenciar o debate. Dessa
forma, salienta Daniela Galdino:
Após três anos de aprovação da Lei 10.639/03, e apesar de todos os esforços do poder
público em apoiar ações que garantam a sua implementação, as possibilidades de avanço –
proporcionada pelas políticas públicas - ainda esbarram numa estrutura educacional
despreparada para garantir as condições necessárias à compreensão diferenciada da história e
cultura afro-brasileira. Considerando que boa parte dos educadores brasileiros – dadas as
exigências legais – possuem instrução em nível superior, mas que os estudos étnico-raciais
ainda estão distantes dos currículos dos cursos de graduação, percebemos uma lacuna no
processo formativo desses profissionais, o que certamente se repete nos programas de
formação continuada, oferecidos pelas redes oficiais de ensino (estaduais e municipais) a que
os mesmos estão vinculados.
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Quanto aos documentos oficiais, em relação a inclusão da temática, nas instituições de
ensino superior, temos a CNE/CP 1/2004, de 17/06/2004, que institui:
“ § 1° As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e
atividades curriculares dos cursos que ministram, a Educação das Relações Étnico-Raciais,
bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos
termos explicitados no Parecer CNE/CP 3/2004”.
Em 2006, o Ministério da Educação publica “Orientações e Ações para a Educação
das Relações Étnico-Raciais”, incluindo o tópico “licenciaturas”, de autoria de Rosana Batista
Monteiro, no qual a autora relata a importância desse documento e afirma:
É preciso, portanto, evidenciar que todos os educadores têm a tarefa,
juntos e apoiados pelos gestores – da escola e do sistema – de
implementar a resolução CNE/CP1/2004 em seus espaços de atuação;
(...) A resolução deve ser referendada nos cursos de formação dos
profissionais da educação (...), tanto nas atividades acadêmicas
comuns a todos eles, quanto nas específicas, possibilitando
aprofundamentos e o tratamento de temáticas voltadas à
especificidade de cada área de conhecimento. (Ministério da
Educação: SECAD, 2006, p. 122)

Outro importante instrumento que reforça a necessidade da implementação das
orientações do parecer e da resolução é o “Plano Nacional de Implementação das diretrizes
curriculares nacionais para a educação das relações étnico-Raciais e para o ensino da história
e cultura afro-brasileira e africana”. Neste documento, no tópico dedicado ao ensino superior,
no item “Ações principais para a educação superior, destacamos a proposição e): “Construir,
identificar, publicar e distribuir material didático e bibliográfico sobre questões relativas à
Educação das Relações Etnicorraciais para todos os cursos de graduação; “ (SEPIR: Brasília,
junho de 2009, p.53)
Muito recente as universidades brasileiras vêm adotando a política de reserva de vagas
que de certa forma contribui para o ingresso da população negra nos ambientes acadêmicos.
Embora isso seja uma realidade é preciso discutir ainda os critérios para atender de modo
específico a população negra, pois é sabido que a prerrogativa da auto-declaração de ser negro
pode deixar de atender a quem realmente precisa. Além disso, pesquisas confirmam “o
número de professores (as) negros (as) nas universidades públicas não chega a 1%” (IBASE,
2008, p.31), o que já revela a negação de espaços em ambientes privilegiados, o que muitas
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vezes é encarado com falta de iniciativa da população negra em se instruir para ocupar
melhores oportunidades na vida.
Projetos de iniciação científica e de iniciação à docência compõem, juntamente com a
Semana da Consciência Negra desenvolvida no campus, atividades periódicas com a
participação de ampla a comunidade local, com o objetivo de discutir as questões ÉtnicoRaciais e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, no processo de
ensino e aprendizagem. A orientação é que o desenvolvimento dos projetos perpasse por todas
as disciplinas de modo a promover uma integração de todo corpo docente e discente do curso.
O evento da Semana da Consciência Negra acontece anualmente no período próximo ao dia
20 e são dedicados 3 (três) dias para o desenvolvimento de atividades que englobam todas as
modalidades de ensino do Campus. É importante ressaltar que a discussão sobre esse tema
não se restringe a apenas essa semana, sendo uma temática desenvolvida pelas disciplinas de
forma transdisciplinar e principalmente levantando questões que afetam diretamente a prática
do professor na sala de aula e no cotidiano escolar.

7.16.

Educação Ambiental

A Licenciatura em Matemática do IFBA busca atender a lei n o 9.795, de 27 de abril de
1999 e o decreto no 4.281 de 25 de julho de 2002 tomando a Educação Ambiental de modo
transversal, contínuo e permanente em algumas disciplinas do curso.
Dentre os vários conceitos para a Educação Ambiental, tomar-se-á neste texto o
proposto no artigo 1 da lei n0 9.795, de 27 de abril de 1999:
Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e
sua sustentabilidade. (BRASIL, 1999)

A necessidade de construir novos valores em torno das práticas produtivas vem da
urgência dos problemas ambientais.

Os problemas oriundos do uso indiscriminado dos

recursos ambientais não surgiram de um momento para o outro, mas se intensificaram com o
fenômeno histórico da prática de fixação do homem a um determinado espaço, normalmente
próximo a grandes rios, onde se obtenha com facilidade condições necessárias à sobrevivência
humana.
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Associado a extração de matéria prima existem os resíduos oriundos das atividades
desenvolvidas para a produção de bens materiais, também necessários à sobrevivência
humana, os quais geram resíduos (Braga et al, 2002).
O ápice dos problemas ambientais está relacionado a dois aspectos básicos do
desenvolvimento da atual sociedade: a rápida expansão da população e o aumento do
consumo de energia e matéria-prima por pessoa. Como a sociedade atual herdou o acúmulo de
prejuízos gerados pelas sociedades que lhe antecedeu somado aos prejuízos ainda gerados
pela cultura atual, surge para esta geração a tarefa de efetivar mudanças na condução do
desenvolvimento desta sociedade.
Nesta direção a Educação Ambiental surge como uma práxis estratégica, educativa e
social, que tem como expectativa desenvolver culturas conscientes da limitação do ser
humano na sua relação com os recursos naturais, renováveis e não renováveis, existentes no
planeta. Ela tem a função de contribuir com a implantação de um novo padrão de civilização
que confronta com o modelo atual da relação sociedade-natureza (LOUREIRO, 2002). E,
como todas as atitudes comportamentais do homem reúnem um conjunto de significados
culturais formados e apreendidos ao longo de um processo histórico vivido por sua sociedade,
torna-se imprescindível que a educação ambiental seja contínua e transversal, em todos os
níveis da educação formal, tal como propõe o artigo 2 da lei 9.795/99:
A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional,
devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo
educativo, em caráter formal e não-formal. (BRASIL, 1999)
Assim, a Educação Ambiental e a Matemática assumem um caráter interdisciplinar no
qual é evidenciado quando o professor utiliza a Modelagem Matemática para tratar as
questões ambientais, direcionando-se às sugestões dos Parâmetros curriculares Nacionais
(PCN, 2001), no que se refere à complementaridade das disciplinas que se dá durante o
processo de modelagem do fenômeno que está sendo observado e passa a ser estudado. Dessa
maneira, a preocupação do professor e da instituição deixa de ser apenas na formação de
indivíduos isoladamente, mas sim da transformação coletiva capaz de proporcionar mudanças
na sociedade, oportunizando aos educandos e futuros professores, uma visão crítica das
questões ambientais.
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D’ Ambrosio (1986) ressalta sua preocupação com forma que os professores estão
trabalhando o ensino da matemática, relatando que estes ficam presos apenas nos conteúdos
que seus alunos iram estudar durante o ano. E não se preocupa em demonstrar o porquê de
estudar matemática e qual a sua importância, o que ela representa para a sociedade e como
utilizá-la no cotidiano.
Por isso, na formação do professor de Matemática, a educação ambiental enquanto
tema transversal a ser incluído no currículo tem duas funções. A primeira é a de conscientizar
o cidadão quanto à existência dos problemas ambientais e da sua co-responsabilidade como
indivíduo e membro de uma coletividade que pressiona este ambiente. É importante que se
compreenda que todo e qualquer indivíduo precisa se beneficiar com os recursos naturais e
deve fazê-lo de forma coerente, conhecendo minimamente as teorias científicas e as
produções tecnológicas relacionadas à extração e manipulação destes recursos e os resíduos
gerados com estas atividades tanto na proporção local quanto na proporção global.
A segunda função é a de preparar o professor para compreender que a abordagem da
educação ambiental na etapa da Educação Básica não pode estar ‘limitada à
instrumentalização e à sensibilização para a problemática ecológica’ (LOUREIRO, 2002,
p.70), mas que as questões ambientais procedem do acúmulo de conhecimentos resultados das
mais diversas práticas sociais, de várias sociedades e de várias épocas e, portanto não pode ser
discutido ou estudado fora de um contexto social. Com esta percepção, a Educação Ambiental
pode ser abordada em qualquer conteúdo ministrado na disciplina Matemática, seja pensado
nos aspectos históricos do conteúdo, quanto no desenvolvimento deste conteúdo até as suas
aplicações contextuais e tecnológicas ao longo da história, exaltando seu caráter transversal
que possibilita a ênfase a um projeto interdisciplinar.
Como é afirmado nos PCN Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias do
Ensino Médio, quando se aprende matemática associada com outros conhecimentos, facilitam
na construção da própria identidade dos alunos e ajuda no desenvolvimento do indivíduo,
auxiliando nas escolhas e decisões durante sua formação.
O aprendizado das Ciências, da Matemática e suas Tecnologias podem ser conduzidos
de forma a estimular a efetiva participação e responsabilidade social dos alunos, discutindo
possíveis ações na realidade em que vivem desde a difusão de conhecimento a ações de
controle ambiental ou intervenções significativas no bairro ou localidade, de forma a que os
alunos sintam-se de fato detentores de um saber significativo. (BRASIL, S/N, p.54)
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Além dessas questões, outro tema que deve ser abordado de forma transversal se
refere à Educação Ambiental que está atrelada em todo o processo de ensino e aprendizagem.
Tratar com questões ambientais não exige apenas uma disciplina que busque discutir de forma
isolada temas referentes, mas sim, conscientizar que a discussão sobre o meio ambiente e o
que podemos fazer para diminuir impactos que prejudicam o ambiente no seu todo.
Conforme o artigo “Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e
permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal.” (LEI No 9.795,
DE 27 DE ABRIL DE 1999). Assim, buscando articular a teoria e a prática, esse curso busca
articular, através de projetos de pesquisa e/ou ensino, discussões que promovam, ao menos,
um dos objetivos de uma política de Educação Ambiental: “o desenvolvimento de uma
compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações,
envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos,
científicos, culturais e éticos.” (LEI No 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999).
O Campus Camaçari, através dos seus servidores e estudantes, desenvolve ações
sustentáveis diariamente como a coleta seletiva do lixo, conscientização para o uso eficiente
de energia e materiais de consumo. Eventos também são promovidos visando ações
sustentáveis como o SERENS - Seminário sobre Energias Renováveis, Eficiência Energética
e Sustentabilidade e projetos de extensão e pesquisa como o "Climatização Sustentável do
IFBA campus Camaçari".

7.17.

Políticas de Inclusão

As últimas décadas foram marcadas por movimentos sociais importantes, organizados
por pessoas com deficiência e por militantes dos direitos humanos, que conquistaram o
reconhecimento do direito das pessoas com deficiência à plena participação social.
Essa conquista tomou forma nos instrumentos internacionais que passaram a orientar a
reformulação dos marcos legais de todos os países, inclusive do Brasil. Ao concordar com a
Declaração Mundial de Educação para Todos, firmada em Jomtien, na Tailândia, em 1990, e
ao mostrar consonância com os postulados produzidos em Salamanca (Espanha, 1994) na
Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e Qualidade, o
Brasil fez opção pela construção de um sistema educacional inclusivo.
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Esses documentos ressaltam que os sistemas educativos devem ser projetados e os
programas aplicados de modo que tenham em vista toda gama das diferentes características e
necessidades dos alunos. Dentre os principais instrumentos nacionais que orientam a
educação para uma aproximação sucessiva dos pressupostos e da prática pedagógica da
educação inclusiva, destacam-se:
•

Constituição federal, Título VIII, artigo 208 e 227;

•

Lei nº. 7.853/1989. Dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência, sua

integração social, assegurando o pleno exercício de seus direitos individuais e sociais;
•

Lei 13146/2015: “Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”
•

Lei 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

•

Decreto nº. 3289/1999 que regulamenta a Lei nº. 7.853/89, que dispõe sobre a

Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas
de proteção e dá outras providências;
•

Lei 10.172/2001 que aprova o Plano Nacional de Educação e estabelece

objetivos e metas para a educação de pessoas com necessidades educacionais especiais;
•

Portaria nº. 3.284/2003, que dispõe sobre requisitos de acessibilidade às

pessoas com deficiência para instruir processos de autorização e reconhecimento de cursos e
de credenciamento de instituições.
•

Decreto nº. 5.296/2004. Regulamenta as Leis nº. 10.048/00, que dá prioridade

de atendimento às pessoas com deficiência, e 10.098/00, que estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
•

Decreto nº. 5.626/2005, que regulamenta a Lei nº. 10.436/2002, que dispõe

sobre o uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais – Libras e estabelece que os sistemas
educacionais devem garantir

o ensino de Libras

em todos os cursos de formação de

professores.
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•

Decreto nº. 5.773/2006, que dispõe sobre regulação, supervisão e avaliação de

instituições de educação superior e cursos superiores no sistema federal de ensino.
•

Decreto nº. 6.949/2009, que ratifica, como Emenda Constitucional, a

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência (ONU, 2006), que assegura o
acesso a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis.
Por fim, temos, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (MEC/2008), que define a Educação Especial como modalidade transversal a todos
os níveis, etapas e modalidades, têm como função disponibilizar recursos e serviços de
acessibilidade e o atendimento educacional especializado, complementar e formação dos
estudantes

com

deficiência,

transtornos

globais

do

desenvolvimento

e

altas

habilidades/superdotação.
O Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE),
Campus Camaçari faz parte dessa política é coordenada pela Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Foi instalado no campus em 2013,
visando à inserção das Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas – PNEE –
(Deficientes,

Superdotados/Altas

Habilidades

e

com

Transtornos

Globais

do

Desenvolvimento) em cursos de formação inicial e continuada, técnicos, tecnológicos,
licenciaturas, bacharelados e pós-graduações da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica.
Nesse sentido, o NAPNE, do campus Camaçari, tem função de articular setores da
instituição nas atividades inclusivas, voltadas para as pessoas com necessidades educativas
específicas, além da criação na instituição da “cultura da educação para a convivência,
aceitação da diversidade e, principalmente, buscar a quebra de barreiras arquitetônicas,
educacionais, atitudinais e linguística”.
O campus possui banheiros adaptados, bebedouros e lavabos adaptados, entrada/ saída
com dimensionamento, mobiliário adaptado, sinalização tátil e ambientes desobstruídos que
facilitem a movimentação de cadeirantes e pessoas com deficiência visual.
Eventos também são promovidos pelo NAPNE como o I Seminário de Inclusão de
Estudantes com Deficiência no IFBA Camaçari, previsto para ocorrer em 2016.
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8.

PRÁTICA DE ENSINO
A prática de ensino se constitui num espaço de formação em que os licenciandos

possam realizar estreita articulação entre a sua formação e a vida profissional futura,
vivenciando na Instituição atividades que promovam a interação entre a sua prática docente e
o cotidiano escolar. Essa interação deverá permitir ao discente, momentos de
observação/inserção no ambiente escolar de modo a desenvolver no mesmo, o hábito da
observação/investigação da atividade docente de forma permanente.
A prática de ensino deve proporcionar, desde o início do curso, a inserção do alunodocente em diferentes contextos da Educação Básica, viabilizando gradativo conhecimento
dos aspectos político-didático-pedagógicos e administrativos da escola, através de atividades
que poderão ocorrer por meio de procedimentos tais como:
i.

observação in loco;

ii.

registros sistemáticos das atividades observadas;

iii.

atividades de iniciação à pesquisa em Ensino de Matemática (formação do
professor-pesquisador);

iv.

elaboração, execução e avaliação de programas e projetos em Ensino de
Matemática.

v.

mini-aulas, elaboração de material didático, experimentos didáticos, etc.

vi.

Elaboração e apresentação de projetos integradores

De acordo com as especificidades de cada disciplina, poderão ser desenvolvidas
atividades através de tecnologias da informação, narrativas orais e escritas, produções de
alunos, situações simuladoras e estudo de casos referentes ao exercício da docência.
Em atendimento as diretrizes curriculares que trata da formação docente (CNE/CP 01
e 02, 2002), buscou-se inserir no conjunto das disciplinas, principalmente as da área de
Matemática e as Pedagógicas, a prática de ensino como componente curricular em um total de
400h distribuídas em várias disciplinas. Assim, essa prática poderá ser trabalhada por cada
professor no espaço disciplinar, ou através de projetos integradores que envolvam todas as

59

Curso de Licenciatura em Matemática

disciplinas do semestre. Essa definição deverá partir da discussão entre os professores durante
a semana de planejamento pedagógico.

9.

CRITÉRIOS

E

PROCEDIMENTOS

DE

AVALIAÇÃO

DE

APRENDIZAGEM
Os princípios pedagógicos, filosóficos e legais que orientam a criação dos cursos
superiores definidos pelo MEC, nos quais a relação teoria-prática é o princípio fundamental, o
qual associado à estrutura curricular dos cursos de Licenciatura do IFBA conduz a um fazer
pedagógico do qual, atividades, como seminários, práticas pedagógicas, estágios
supervisionados e desenvolvimento de projetos científicos, entre outros, estão presentes em
todas as unidades curriculares.
Avaliar consiste numa das tarefas mais complexas da ação formadora, uma vez que
implica no diagnóstico das causas, bem como nas correções dos desvios que ocorrem no
percurso traçado para o processo de formação. Visa também aferir os resultados alcançados
em relação às competências, ou seja, em que medidas foram desenvolvidas e onde será
necessário retomar ou modificar o curso da formação.
Nesse sentido a avaliação deverá ter como finalidade à orientação do trabalho dos
docentes na formação permitindo-lhe identificar os níveis e etapas de aprendizagem
alcançadas pelos alunos. Em se tratando da verificação dos níveis alcançados pelos alunos
durante o curso, é fundamental que a avaliação esteja focada na capacidade de acionar
conhecimentos e mobilizar outros em situações simuladas ou reais da atuação profissional da
educação.
Com esse fim, se faz necessário a utilização de instrumentos e meios diferenciados dos
que comumente são empregados na avaliação do processo de ensino. Ganham importância:
conhecimentos, experiências, atitudes, iniciativas e a capacidade de aplicá-los na resolução de
situações-problema.
O professor formador deve ter clareza do que é, para que serve e o que deverá avaliar,
estabelecendo um diálogo contínuo com seus alunos em torno dos critérios e formas,
partilhando responsabilidades nessa complexa construção do conhecimento e formação do
profissional.
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A avaliação do aluno ocorrerá em todo o percurso da formação, com base nas
competências adquiridas, de maneira progressiva, abrangendo os diversos momentos do
curso, envolvendo os múltiplos aspectos da aprendizagem para a verificação de
conhecimentos, atitudes e habilidades, onde serão utilizados instrumentos e procedimentos de
avaliação coerentes com os objetivos do curso, consoante com o planejamento próprio de
cada professor formador.
Respeitados as concepções e princípios deste Projeto, os alunos serão avaliados
constantemente ao longo do curso utilizando-se diferentes estratégias, de acordo com os
objetivos da atividade curricular em questão e previamente estabelecidas nos planos de curso
de cada disciplina.
Deste modo, quantitativamente, os métodos de avaliação do processo ensino–
aprendizagem estarão sempre de acordo com as normas acadêmicas em vigor, incidindo
sempre sobre os aspectos de assiduidade e aproveitamento, ambos eliminatórios. Estes
poderão ser provas, seminários, trabalhos escolares entre outros previstos nas Normas
Acadêmicas do Ensino Superior.

10. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO E PROCEDIMENTOS DE
AVALIAÇÃO

DE

COMPETÊNCIAS

ANTERIORMENTE

DESENVOLVIDAS
É previsto o aproveitamento de estudos, através de disciplinas previamente cursadas
com aprovação na Instituição ou em outra Instituição de Ensino Superior reconhecida, sempre
respeitando as normas acadêmicas em vigor.
Para a disciplina de Estágio Supervisionado, é previsto o aproveitamento de
experiências profissionais anteriores, permitindo validar o conhecimento e experiência de
profissionais que já estão inseridos no mercado de trabalho.
A análise e julgamento do aproveitamento serão efetuados pelo Colegiado do curso,
respeitando os prazos e normas Institucionais.
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11. GESTÃO ACADÊMICA
11.9.

Colegiado do curso

Os Colegiados dos Cursos de Licenciatura são compostos pelo Coordenador do Curso,
que o presidirá, por quatro representantes docentes que desempenham atividades no Curso,
sendo eleitos pelos seus pares dos respectivos Departamentos e áreas de conhecimento, e um
representante discente, regularmente matriculado no Curso e indicado pelo órgão
representante competente. Todos os membros do Colegiado de Curso terão um mandato de 01
(um) ano, podendo ser reconduzido, a exceção do seu presidente, o Coordenador do Curso,
que é membro nato. As atribuições do Colegiado dos Cursos de Licenciatura são as seguintes:
•

apreciar e deliberar sobre as sugestões apresentadas pelos docentes e pelos discentes
quanto aos assuntos de interesse do Curso;

•

programar anualmente a provisão de recursos humanos, materiais e equipamentos para
o curso;

•

aprovar o desenvolvimento e aperfeiçoamento de metodologias próprias para o ensino,
bem como os programas e planos propostos pelo corpo docente para as disciplinas do
curso;

•

analisar irregularidades e aplicar as sanções previstas no Regime Disciplinar, no
Regimento Geral e outras normas institucionais, no que se refere ao Corpo Docente e
ao Corpo Discente, no âmbito de sua competência;

•

aprovar os planos de atividades a serem desenvolvidas no Curso;

•

deliberar sobre as atividades didático-pedagógicas e disciplinares do curso e proceder
a sua avaliação periódica;

•

definir e propor as estratégias e ações necessárias e/ou indispensáveis para a melhoria
de qualidade da pesquisa, da extensão e do ensino ministrado no curso;

•

decidir sobre recursos interpostos por seus alunos contra atos de professores do Curso,
naquilo que se relacione com o exercício da docência;

•

analisar e decidir sobre recurso de docente contra atos de discentes relativos ao
exercício da docência;
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•

deliberar sobre o projeto pedagógico do curso, observando os indicadores de qualidade
determinados pelo MEC e pela instituição;

•

colaborar com os diversos órgãos acadêmicos nos assuntos de interesse do Curso;

•

analisar e decidir os pleitos de aproveitamento de estudos e adaptação de disciplinas,
mediante requerimento dos interessados;

•

exercer outras atribuições que lhe forem designadas pela administração superior do
IFBA.
Os colegiados dos Cursos de Licenciatura são compostos de forma multidisciplinar

com docentes que atuam nas áreas de conhecimento que compõem o curso. Desta forma,
procurar-se-á trazer para o colegiado a característica do Curso que é a multidisciplinaridade.

11.10.

Coordenador do curso

Os Cursos de Licenciatura em Matemática são dirigidos por um Coordenador indicado
dentre os integrantes do Corpo Docente do Curso, salvaguardada a sua formação e a
especificidade do Curso em questão. O Coordenador de Curso desenvolve suas funções por
intermédio do Colegiado de Curso e as suas atribuições são as seguintes:
i.

convocar e presidir as reuniões, coordenar as atividades e representar o Colegiado do
Curso, lavrando suas competentes Atas;

ii.

executar as decisões do Colegiado de Curso e as normas emanadas dos órgãos
superiores;

iii.

promover a articulação institucional com entidades de interesse dos cursos;

iv.

realizar reuniões periódicas com os representantes estudantis, com registro das atas
correspondentes;

v.

reunir-se duas vezes por período letivo com todo o corpo docente;

vi.

levantar o quantitativo de vagas para Monitoria e submetê-lo á apreciação do
Colegiado antes de encaminhá-lo ao órgão competente para deliberação, além de
encaminhar mensalmente o relatório de freqüência e avaliação de monitores ao órgão
competente;

vii.

elaborar, ao final de cada semestre, relatório de atividades de Ensino, Pesquisa e
Extensão;
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viii.

cumprir e fazer cumprir as decisões do Colegiado e as normas emanadas dos órgãos
superiores;

ix.

coordenar os trabalhos do pessoal docente e técnico - administrativo lotado no Curso,
visando à eficácia do ensino, da pesquisa e a extensão;

x.

coordenar a avaliação dos processos de revisão de prova, indicando relator e
compondo a banca avaliadora, garantindo o cumprimento de dos prazos de divulgação
do resultado do recurso;

xi.

orientar e supervisionar as atividades docentes relacionadas aos registros acadêmicos,
garantindo o cadastro de informações acadêmicas dos alunos, no prazo previsto no
calendário de atividades acadêmicas;

xii.

elaborar a oferta semestral de disciplinas e atividades de TCC e Estágios, vagas e
turmas do curso;

xiii.

promover a avaliação de desempenho dos docentes;

xiv.

encaminhar aos órgãos competentes os processos com as deliberações e providências
tomadas pelo Colegiado do Curso;

xv.

articular-se com as demais Coordenações de Cursos no que se refere á oferta de
disciplinas comuns a vários Cursos;

xvi.

elaborar e manter atualizado o projeto pedagógico do Curso, juntamente com o corpo
docente e a representação discente, submetendo-o à aprovação do Colegiado;

xvii.

adotar, “ad referendum” do Colegiado, providências de caráter urgente e de interesse
do Curso;

xviii.

apresentar ao colegiado de curso para deliberação, nas reuniões ordinárias, todas as
providências “ad referendum” que foram tomadas;

xix.

promover eventos artísticos e culturais do interesse do curso;

xx.

estimular e apoiar a produção de artigos e ensaios para publicação em revistas e
jornais;

xxi.

informar aos docentes e discentes Exames Nacionais de Cursos, adotando e/ou
indicando providências para o melhor desempenho dos alunos;
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xxii.

orientar e supervisionar as atividades docentes relacionadas aos registros acadêmicos
para fins de cadastro de informações dos alunos nos prazo fixados no Calendário de
Atividades de Graduação;

xxiii.

supervisionar as atividades de Estágio e Trabalho Final de Graduação, submetendo
relatório semestral ao Colegiado de Curso;

xxiv.

elaborar plano de ação anual das atividades de ensino, pesquisa e extensão,
submetendo-o ao Colegiado para deliberação;

xxv.

exercer outras atribuições que lhe forem designadas formalmente pelos órgãos
superiores do IFBA.

12. DIPLOMAS E CERTIFICADOS A SEREM EXPEDIDOS
Os concluintes do curso serão aqueles que concluírem com êxito todos os componentes
curriculares, incluindo-se o trabalho de conclusão de curso e o estágio supervisionado. Os
concluintes serão diplomados com o título de Licenciatura em Matemática, estando aptos a
realizarem todas as atividades descritas no perfil profissional.

13.PESSOAL
13.1.

Quadro docente instalado

As credenciais acadêmicas do coordenador podem ser vistas no Quadro 13.1 e a dos
docentes que atuam no curso estão listadas no Quadro 13.2.
Quadro 13.1. Dados sobre o coordenador do Curso de Licenciatura em Matemática.
Jarbas Cordeiro Sampaio
Nome
Doutor em Física / Mestre em Física /
Titulação
Licenciado em Física
Dedicação Exclusiva
Regime de trabalho
Profº de Física do IFBA-Camaçari
Experiência profissional acadêmica

http://lattes.cnpq.br/0607563880296149

Quadro 13.2. Lista de docentes que atuam na Licenciatura em Matemática
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Nome

Titulação

Área de Atuação

Regime de
Trabalho

Aliger dos Santos Pereira

Doutora

Administração

20h

Doutora

Biologia

DE

Mestre

Pedagogia

DE

Mestre

Língua Portuguesa

DE

Mestre

Física

DE

Especialista

Matemática

DE

Mestre
Mestre
Mestre
Mestre
Doutor

Física
Matemática
Informática
Matemática
Física

DE
DE
DE
DE
DE

Mestre

Matemática

20h

Especialista

Matemática

DE

Mestre

Informática

DE

Mestre

Pedagogia

DE

Mestre

Filosofia

DE

Mestre

Física

DE

Mestre

Educação Matemática

DE

Doutora

Sociologia

DE

Mestre

Matemática

DE

Mestre
Mestre

Língua Portuguesa
Informática

DE
DE

Ana Paula Miranda
Guimarães
Andrea Maria Rocha
Rodrigues
Andrea Barreto Borges de
Souza
Bruno Barbosa Marques da
Silva
Cesar Andrey Gomes
Ferreira
Eliano Soares da Silva
Fábio Rodrigues Santos
Gesiane Miranda Teixeira
Gustavo da Silva Costa
Jarbas Cordeiro Sampaio
José Borges dos Santos
Filho
Karine Socorro Pugas da
Silva
Larissa Natália das Virgens
Carneiro
Maria Raidalva Nery
Barreto
Nadson dos Santos Silva
Osvaldo Luiz Vianna
Rocha
Sueli dos Prazeres Santos
Teresinha de Quadros
Guilherme dos Santos
Valdencastro Pereira Vilas
Boas Júnior
Vigna Nunes Lima
Wilma Edysley Rosado

14.

INFRAESTRUTURA EXISTENTE NO CAMPUS

14.1.

Infraestrutura física
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A infra-estrutura presente no campus para atender ao curso da Licenciatura em Matemática
está descrita a seguir, compondo itens como salas de aula, laboratórios e biblioteca.
14.1.1. Salas de aula
As salas de aulas para o curso de Licenciatura em Matemática são equipadas com
adequabilidade à metodologia e aos recursos didático-pedagógicos para discussões, anotações,
projeções de filmes/vídeos, projeções de transparências e slides. Em cada sala contém um armário
no qual está disponível kit multimídia para execução de atividades que necessitam ser projetadas.
Também contém, em todas as salas, quadro de vidro com pilotos adequados para tal fim.
Temos 07 salas de aula disponíveis (59 metros quadrados de área), com capacidade
variando de 40 a 50 alunos, para as aulas das disciplinas da Licenciatura em Matemática, além dos
laboratórios especializados onde ocorrem as aulas práticas.
14.1.2. Sala de coordenação do curso
A sala destinada à coordenação do curso é composta por:
•

01 armários de madeira com chave;

•

01 quadro branco pequeno (quadro branco lousa 120 x 200);

•

Ar condicionado;

•

01 mesa de escritório;

•

01 mesa de reunião;

•

01 mesa para computador;

•

06 cadeiras para escritório;

•

02 computadores (Processador: Intel Core 2 Duo, 4GB de Ram, HD: 500GB

SATA II 7400 RPM, Drives: DVD-RW, Rede: 10/100 MBITS, Sistema Operacional: Windows
Vista Profissional ou superior);
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•

01 netbook (Processador: Intel Atom 270 (ou maior), 2GB de RAM, HD: 250GB

(ou maior), Tela: LCD 10" ou 10.1”, Rede: 10/100Mbps, Wireless (IEEE 802.11b/g), Sistema
Operacional: Windows 7);
•

01 impressora laser (Digitalização a cores, impressão a preto e branco, cópia a

preto e branco, digitalização a preto e branco, cartuchos de Impressão da Família HP LaserJet
CB436);
•

01 scanner

•

1 ramal

•

1 aparelho telefônico

A sala possui uma janela com ventilação natural e ar-condicionado e está bem conservada,
fica numa área privilegiada do Instituto, possui acessibilidade e comodidade.
A sala é capaz de receber pequenas reuniões de no máximo 8 participantes comodamente.
O atendimento aos docentes e discentes é realizado pelo Coordenador do Curso e também
por uma funcionária lotada na Coordenação da Licenciatura em Matemática.
14.1.3.Biblioteca
Atualmente a Biblioteca Dorival Caymmi, do IFBA campus Camaçari, consta de
aproximadamente 2277 títulos e 9279 exemplares em seu acervo informatizado e tombado junto ao
patrimônio da IES.
Nós temos acesso ao PORTAL DA CAPES com acesso virtual a periódicos
especializados, indexados e correntes em quantidade maior ou igual a 30 títulos.
Em termos de aquisição, os livros adquiridos encontram-se descritos nas bibliografias das
ementas das disciplinas do Curso de Licenciatura em Matemática, os quais representam um
referencial teórico-conceitual fundamental para a formação profissional na área.
No ementário é possível verificar quais os títulos que estão disponíveis. Importante
destacar que a aquisição de outros títulos é uma prática constante no campus, pois a atualização das
referências é essencial para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do curso.
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Atualmente, a estrutura física da biblioteca é composta da seguinte forma:
Dimensões da biblioteca : 205,32 metros quadrados
Equipamentos: 05 Ar-condicionados; 08 computadores completos; 03 impressoras; 12
mesas redondas; 11 gabinetes de estudo individual; 55 cadeiras; 36 estantes; 01 carrinho de
biblioteca; 03 estações de trabalho; 15 guarda volumes; 01 arquivo; 01 Armário; 01 antena anti
furto; 01 bebedouro; 01 frigobar; 01 no break.
O Sistema eletrônico utilizado para empréstimo de livros é o PHL e Pergamum.
A biblioteca contém um bibliotecário, um assistente e duas estagiárias.
14.1.4.Laboratórios
Atualmente, podemos observar que o avanço tecnológico toma conta de nossa vida,
renovando-se diariamente.
Assim, o conhecimento inovador deve ser integrado aos conhecimentos já adquiridos e
transmitido de forma clara e coerente, obtendo sucesso em sala de aula.
Desde o início da humanidade, a matemática é conhecida pelos homens, que a usavam em
uma série de atividades, estabelecendo relações em seu meio, porém sem reflexões científicas.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, o “homem para exercer cidadania
deve saber calcular, medir, argumentar, raciocinar e tratar informações estatisticamente”.
Partindo desse pressuposto, podemos dizer que, para obter êxito no processo ensinoaprendizagem, o aluno deve realizar experiências concretas, vivenciando dinamicamente os
conteúdos que lhe forem propostos, respondendo positivamente ao mundo que a rodeia, através de
conceitos construídos e interiorizados, manipulando uma série de materiais concretos, que servirão
como auxiliares no desenvolvimento de seu raciocínio.
A falta de materiais específicos e de um local apropriado, onde o aluno possa trabalhar os
conceitos matemáticos, tem dificultado o trabalho com a disciplina, colaborando para os altos
índices de não aprendizagem, pois eles não conseguem assimilar as situações-problema por não
terem a oportunidade de vivenciar tais situações.
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Para acompanhar a evolução tecnológica que a cada dia se expande, é importante que nós
educadores mudemos nossa maneira de ensinar a matemática, que é vista pela maioria das
crianças, jovens e adultos como um “terror”, a “coisa mais difícil de aprender”.
Tal visão pode ser modificada com a proposta de um trabalho criativo, que investigue, crie
novas fórmulas, analise os problemas político-sociais da atualidade e esteja sempre verificando o
que se passa no comércio, indústria, jornais, etc.
Freqüentemente sentimos a necessidade de utilizar recursos didáticos que facilitem o
aprendizado de nossos alunos. Muitas vezes, recorremos a imagens obtidas através de
computadores que, geralmente, cativam a atenção e o interesse de todos. Entretanto, vivemos em
um mundo de três dimensões e é sempre bom contar com modelos concretos como recurso
didático para o Ensino de Matemática. Sob esse ponto de vista, dispor de um laboratório de ensino
é uma excelente alternativa, não só para ter variados modelos concretos como também para criar
um ambiente que incentive a criação de vários mecanismos facilitadores do aprendizado.
O laboratório matemático é caracterizado por atividades experimentais, realizadas pelo
aluno e pelo professor, com o intuito de construir conceitos, levando questões a serem discutidas,
relacionando conteúdos escolares com atividades vivenciadas no cotidiano, onde o aluno
desenvolve sua própria linguagem relacionada a sua compreensão, interpretando e realmente
apreendendo a realidade matemática. O espaço do laboratório deve ser marcado por um ambiente
cooperativo e estimulante para o desenvolvimento do aluno e para que se promova a interação
entre os diversos significados que serão apreendidos. Para tanto a formação do professor de
matemática não pode prescindir do uso de laboratórios didáticos.
Deste modo, o curso de Licenciatura em Matemática do Campus Camaçari possui a
seguinte estrutura para laboratórios:
Laboratório de Física
O Laboratório de Física conta com kits e equipamentos voltados às práticas das disciplinas
presentes no curso como Introdução à Física, Física Clássica da Matéria e da Luz e Mecânica e
Gravitação. Dessa forma, existem kits para experimentos de eletricidade; de termodinâmica; de
Óptica; e também é dotado de ferramentas para construção de modelos didáticos para o ensino de
Física. O espaço comporta armários de materiais, conjunto de quatro bancadas, pontos de luz
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(110V e 220V), água, acomodando um máximo de 20 estudantes. A sala é climatizada e possui
acesso à internet via rede Wi-Fi. Equipamentos multimídia fazem parte, também, do acervo de
recursos do Laboratório de Física do IFBA.
Laboratório de Ensino da Matemática
Um laboratório que através do uso de materiais didáticos concretos e técnicas de ensino
proporciona uma alternativa metodológica para o ensino – aprendizagem.
Um local adequado para aulas de matemática (e outras disciplinas) auxiliadas por um
computador e datashow, utilizando materiais existentes ou a desenvolver ou a adaptar pelos
professores; realização de atividades de apoio Pedagógico acrescido a alunos com dificuldades de
aprendizagem, com software apropriado e com supervisão de professores.
Criação de condições que permitam o desenvolvimento de futuros projetos no âmbito da
pedagogia e da didática da matemática e de outras disciplinas.
Destinado para apoiar ação de formação inicial, ou contínua, de professores no que diz
respeito a lecionar aulas, estando de acordo com as sugestões metodológicas do Ministério da
Educação.
Equipamentos existentes:
A sala destinada ao laboratório (50m2) é composta por 01 armário alto de aço com chave,
01 quadro de vidro (quadro branco lousa 450 x 350), 04 mesas compridas de madeira, de
escritório, 01 mesa para computador, 20 cadeiras universitárias, 01 computador (Processador: Intel
Core 2 Duo E7400, 4GB de Ram, Cache: 3MB, Placa mãe: Intel, HD: 500GB SATA II 7400
RPM, Drives: DVD-RW, Rede: 10/100 MBITS, vídeo: XFX GeForce 8600 GT 512 MBytes
DDR2 PCI Express, Sistema Operacional: Windows 7), 01 notebook ( Processador: Intel Core 2
Duo T5800 2.0GHz , 3GB de RAM, HD: 320GB, Tela: LCD 15", DVD-RW, Rede: 10/100Mbps,
Wireless (IEEE 802.11b/g), Sistema Operacional: Windows 7, Bateria Li-íon 4000mAH - 6
células), 01 Data Show (XGA 1024x768 Pixels, 2600 ANSI Lumens, 170W UHE E-Torl,
11,1x40x26,3cm (AxLxP)).
Laboratórios de Informática
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Existe um laboratório de Informática específico para as turmas de Licenciatura em
Matemática, o Laboratório 04 com 22 computadores, porém, os demais laboratórios (Laboratório
01,02,03 e Laboratório de Redes) possuem softwares semelhantes e que podem ser usados,
também, pelas turmas de licenciatura. O que totaliza 5 laboratórios de Informática.
Os 05 (cinco) Laboratórios de informática possuem acesso à Internet, com as seguintes
características: todos os computadores com acesso a dois sistemas operacionais (Windows e
Linux) e diversos softwares (livres e proprietários); projetor; ar condicionado; 1 (um) quadrobranco; local apropriado para projeção de retroprojetor.
Todos os laboratórios possuem normas de funcionamento, utilização e segurança,
quantidade de equipamentos adequada aos espaços físicos e alunos/vagas.
A manutenção dos equipamentos eletrônicos é de responsabilidade de um setor especifico
(DAP - Diretoria de Administração e Planejamento). Os laboratórios atendem a comunidade
interna e externa, nas aulas das disciplinas, nos projetos de ensino, extensão e pesquisa da
Instituição (PIBID, PIBIC e outros).
Todos os laboratórios citados possuem acesso à Internet, softwares para edição de textos,
apresentações e planilhas de cálculo, softwares para geração de gráficos, cálculos dentre outros
como por exemplo Geogebra, WinPlot, March-Zender, Scilab, Octave, entre outros.
Sala de Professores
A sala dos professores no Instituto Federal da Bahia, campus Camaçari é compartilhada
por todos os docentes do campus e mede 34m².
A sala é ventilada, possui ar-condicionado, mesa de reuniões, estações individuais de
trabalho com computador, impressora, armários com divisões para colocar objetos pessoais,
frigobar e bebedouro de água.

A sala é conservada, tem acessibilidade e é cômoda
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O campus Camaçari está em processo de mudança tendo um espaço destinado aos
gabinetes de trabalho dos docentes em tempo integral, com nota de empenho do recurso já gerada
com esta finalidade.
Enquanto os gabinetes não ficam prontos, os docentes contam com a sala de professores.
Todos os docentes têm acesso a equipamentos de informática e possuem tablete
distribuído pela Instituição. A Instituição dispõe de pontos de internet com fio e rede wireless.
14.1.5. Auditório
O Campus possui um Auditório com 120 poltronas, 01 projetor Multimídia, 01 Notebook,
04 ar-condicionados, 01 aparelho de reprodução de vídeo, 01 equipamento de áudio com
microfone e caixa de som, 01 mesa retangular grande para apresentações e mesas-redondas de
eventos.
14.1.6.Ginásio Poliesportivo
No espaço existe uma quadra poliesportiva, arquibancada, equipamento de informática
com computador e impressora, sala multidisciplinar e 15 equipamentos de ginástica.
14.1.7.Sala de Monitoria
O espaço é utilizado por monitores de disciplinas como Álgebra Vetorial e Geometria
Analítica, Cálculo Diferencial e Integral I e Introdução à Matemática. O espaço contém 10
carteiras, uma mesa e um quadro branco.
14.1.8.Salas Administrativas
O campus possui salas destinadas às Coordenações de Pesquisa, Extensão, de área, de
Registros Escolares, de Finanças, Pedagógica, de Assistência Social e Estudantil, Núcleo de Apoio
a Estudantes com Necessidades Especiais, de Nutrição, Diretoria de Ensino, Diretoria de
Administração e Planejamento, Diretoria Geral, contabilizando 60 computadores e 22 impressoras,
66 mesas, 122 cadeiras, 12 frigobares e 2 televisões, além de armários de arquivos.
14.1.9.Refeitório
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O espaço é destinado para as refeições de alunos e funcionário e contém 25 mesas com 4
bancos acoplados cada, 2 geladeiras e 1 freezer. O espaço também possui 8 ventiladores.
14.1.10.Sanitários
O campus possui um total de 16 banheiros, entre os de uso masculino, feminino e de uso
por pessoas de necessidades especiais.
14.1.11.Laborátórios Diversos
Além dos laboratórios já descritos, o campus conta com um Laboratório de Química, um
Laboratório de Biologia, 03 laboratórios de Eletrotécnica, um Laboratório de Artes e um
Laboratório de Linguagens. Estes espaços possuem nove equipamentos de climatização, ar
condicionado, 80 mesas, 80 cadeiras e 20 carteiras, além dos equipamentos específicos para
experimentos e itens de segurança.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o projeto do Curso de Licenciatura em Matemática pretendemos contribuir com
o desenvolvimento local oferecendo educação pública, gratuita e de qualidade. A tarefa de
formar professores capazes de preparar cidadãos para a construção coletiva de uma sociedade
justa e democrática está aliada ao desenvolvimento científico e tecnológico do país. Para
tanto, considerando a missão do IFBA, este projeto se baseia nas relações permanentes entre o
Ensino, a Pesquisa e a Extensão.
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BRASIL. MEC.CNE/CP – Resolução nº01/02. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de
graduação plena.. Brasília: MEC, 2002.
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Aprova o Plano

Brasília: MEC, 2004.
CATRIB, Ana Maria Fontenelle. Educação superior: formação de professores x demanda
de educação básica. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira, 2008.
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CENTRO Federal de Educação Tecnológica de Campos. Proposta do curso de formação de
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CIAVATTA. M. A produtividade da escola improdutiva: um (re) exame das relações entre
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São Paulo: Cortez, 2005.
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MACHADO, Lucília. Diferenciais inovadores na formação de professores para a
educação profissional. (documento técnico encaminhado à SETEC/MEC).Brasília:
MEC/SETEC, 2008).
MEC – Ministério da Educação. Concepção e Diretrizes – Instituto Federal de educação,
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Portal INEP. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior>. Acesso
em: 30 de mai. de 2015.
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SAUL, Ana Maria. Avaliação emancipatória: desafios à teoria e à prática de avaliação e
reformulação de currículo. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2001.
SAVIANI, Dermeval. A nova lei da Educação: trajetória, limites e perspectivas. Campinas,
SP: Autores Associados, 1997.
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conteúdo/método no processo pedagógico. Campinas: Autores Associados, 1994.
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15. ANEXO I - EMENTÁRIO
I SEMESTRE

INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA

Obrigatória

Código:
MAT220

Carga Horária (h)
Teórica
60
Prática
30
TOTAL
90
Período:
Pré-Requisito:
Primeiro

Créditos
4
2
6
Departamento:

Ementa:
Introdução à lógica matemática, teoria dos conjuntos, conjuntos numéricos, teoria geral das funções, funções
polinomiais, exponencial, logarítmica e trigonométricas.
Bibliografia básica:
ALENCAR FILHO, Edgard. Iniciação à Lógica Matemática. São Paulo: Editora Nobel.
IEZZI, Gelson et al. Fundamentos de Matemática Elementar, vol 1.. São Paulo: Editora Atual.
LIMA, Elon Lages. A Matemática do Ensino Médio, volume 2. Rio de Janeiro: IMPA/SBM.
Bibliografia Complementar:
FOSSA, John. Introdução às técnicas de demonstração em Matemática. São Paulo: Editora Livraria da Física.
IEZZI, Gelson et al. Fundamentos de Matemática Elementar, vol 3. São Paulo: Editora Atual.
LIMA, Elon Lages. A Matemática do Ensino Médio, volumes 3 . Rio de Janeiro: IMPA/SBM.
LIMA, Elon Lages. Temas e Problemas. Rio de Janeiro: SBM.
MACHADO, Nilson José & CUNHA, Marisa Ortega. Lógica e linguagem cotidiana. Coleção Tendências em
Educação Matemática. Belo Horizonte: Editora Autêntica.

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO I

Obrigatória

Código:
EDU150

Carga Horária (h)
Teórica
45
Prática
15
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:
Primeiro

Créditos
3
1
4
Departamento:

Ementa:
Evolução da educação nas diversas sociedades e épocas no mundo ocidental: objetivos e significados. Evolução
histórica da educação no Brasil: tendências.
Bibliografia básica:
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da educação. São Paulo: Moderna.
GADOTTI, Moacir. História das idéias pedagógicas. São Paulo: Ática.
MANACORDA, Mário e Alighiero. História da Educação: da antiguidade aos nossos dias. São Paulo: Editora
Cortez.
Bibliografia Complementar:
CAMPOS, Regina Célia Passos Ribeiro de (Org.). Pesquisa, educação e formação humana: nos trilhos da
história. Belo Horizonte: Autêntica.
GOMES, Nilma Lino (Org.). Um olhar além das fronteiras: educação e relações raciais. Belo Horizonte:
Autêntica, 2007
LOPES, Eliane Marta Teixeira; FARIA FILHO, Luciano Mendes de; VEIGA, Cynthia Greive (Org.). 500 anos
de educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica.
ROMANELLI, Otaíza Oliveira. História da educação no Brasil. Petrópolis: Vozes.
SAVIANI, Dermerval. História das Idéias Pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
SOCIEDADE

Carga Horária (h)
Teórica
30
Prática
TOTAL
30

Créditos
2
2
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Obrigatória

Código:
EDU153

Período:
1º

Pré-Requisito:
-

Departamento:

Ementa:
Relação CTS e a Educação Científica e tecnológica, O mito da neutralidade e determinismo científico, CTS no
contexto da educação brasileira; O desenvolvimento científico e tecnológico nacional e a formação do professor
em Ciências.
Bibliografia básica:
DAGNINO, Renato. Neutralidade de Ciência e Determinismo Tecnológico. São Paulo: Unicamp.
MORIN, Edgar. Os sete saberes Necessários à Educação do Futuro. São Paulo: Cortez.
MORTIMER, Eduardo F. Linguagem e formação de conceitos no ensino de ciências. Belo Horizonte: Ed.
UFMG.

Bibliografia Complementar:
BUFFA, E. Nosella & ARROYO, M. Educação e cidadania: quem educa o cidadão? Curitiba: Cortez.
DEMO, P. Pesquisa e construção do conhecimento. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
GIL-PERÉZ, D e CARVALHO, A. M. P.. Formação de Professores de Ciências: Tendências e Inovações. São
Paulo: Ed. Cortez.
MIZUKAMI, Maria da Graça. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU,
SEVERINO, A. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez.

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

Obrigatória

Código:
LET111

Carga Horária (h)
Teórica
60
Prática
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:
Primeiro

Créditos
4
4
Departamento:

Ementa:
Estuda a língua Portuguesa como elemento primordial da comunicação escrita e oral entendendo-a como
mecanismo básico para decifrar os signos informativos concernentes aos diversos tipos de linguagens utilizados
na contemporaneidade.
Bibliografia básica:
BERNARDO, Gustavo. Redação Inquieta. Rio de Janeiro: Globo.
CÂMARA JR., Joaquim M. Manual de expressão oral escrita. Petrópolis: Vozes.
CINIRA, Lindley e CUNHA, Celso. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira.
Bibliografia Complementar:
FARACO, Carlos Alberto e TEZZA, Cristóval. Prática de texto: língua Portuguesa para nossos Estudantes
Universitários. Petrópolis: Vozes.
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Editora Ática.
FIORIN, José Luiz e SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto leitura e redação. São Paulo: Ática.
GARCIA, Othon Moacir. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: FGV.
GNIRRE, Maurizzio. Linguagem, escrita e poder, São Paulo: Martins Fontes.

INTRODUÇÃO À FÍSICA

Obrigatória

Código:

Carga Horária (h)
Teórica
30
Prática
30
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:

Créditos
2
2
4
Departamento:
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FIS210
Primeiro
Ementa:
Grandezas físicas e sua medição, leis e teorias físicas. Visão panorâmica da física. Partículas e interações físicas.
Introdução à mecânica. Movimento em uma dimensão: posição, velocidade e aceleração. Forças e leis de Newton.
Energia e trabalho. Impulso e momento. Experimentos de laboratório. Incerteza de medidas. Medidas de massa,
distância, tempo e força. Gráficos de posição, velocidade e aceleração.
Bibliografia básica:
EINSTEIN, Albert & INFELD, Leopold. A Evolução da Física. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica - 1 Mecânica. São Paulo: Edgard Blücher.
YOUNG, Hugh D. Sears & Zemansky. Física I – Mecânica. São Paulo: Addison Wesley.

Bibliografia complementar:
ABDALA, Maria Cristina Batoni. Bohr, o arquiteto do átomo. Odysseus.
CHESMAN, Carlos; ANDRÉ, Carlos; MACEDO, Augusto. Física Moderna: experimental e aplicada. São
Paulo: Livraria Editora da Física.
MENEZES, Luis Carlos de. A Matéria: uma aventura do espírito - Fundamentos e fronteiras do
conhecimento físico. São Paulo: Editora Livraria da Física.
ROSENFELD, Rogério. Feynman & Gell-Mann, Luz, quarks, ação. Odysseus
TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. Física 1: para cientistas e engenheiros. Rio de Janeiro: LTC.

INFORMÁTICA APLICADA À
EDUCAÇÃO I
Obrigatória

Código:
INF024

Carga Horária (h)
Teórica
30
Prática
30
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:
Primeiro

Créditos
2
2
4
Departamento:

Ementa:
História da computação. Conceitos básicos. Sistemas numéricos. Tabela ASCII. Classificação dos computadores.
Conceitos de hardware. Conceitos do software. Noções de estrutura de dados. Modalidades de processamento de
dados. Noções de sistemas. Noções de Redes. Noções de Sistemas Operacionais. Aplicativos: editores de texto e
planilhas eletrônicas. Internet. Aplicações da Informática no ensino.
Bibliografia básica:
MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, Maria Izabel N. G. Estudo dirigido de informática básica. São
Paulo: Érica.
MARÇULA, Marcelo; BENINI FILHO, Pio Armando. Informática: Conceitos e Aplicações.. São Paulo: Érica.
NORTON, Peter. Introdução à informática. São Paulo: Pearson Makron Books.

Bibliografia Complementar:
ALCALDE LANCHARRO, Eduardo; GARCIA LOPEZ, Miguel; PENUELAS FERNANDES,
Salvador. Informática básica. São Paulo: Pearson Makron Books.
MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, Maria Izabel N. G. Estudo dirigido de Microsoft Office Word
2007. São Paulo: Érica.
MANZANO, André Luiz N. G. Estudo dirigido de Microsoft Office Excel 2007. São Paulo: Érica.
OLIVEIRA, Rômulo Silva de; CARISSIMI, Alexandre da Silva; TOSCANI, Simão Sirineo. Sistemas
operacionais. Porto Alegre: Bookman.
TANENBAUM, Andrew S.; WOODHULL, Albert S. Sistemas operacionais: projeto e implementação. Porto
Alegre: Bookman.

II SEMESTRE
CÁLCULO DIFERENCIAL E
INTEGRAL I

Carga Horária (h)
Teórica
60
Prática
30

Créditos
4
2
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Obrigatória

Código:
MAT223

TOTAL
Período:
Segundo

90
Pré-Requisito:
MAT220

6
Departamento:

Ementa:
Limites de uma função real de variável real; Continuidade; Derivada; Aplicações da derivada; Estudo das
propriedades de funções e gráficos; Integral indefinida (antidiferenciação); A integral definida e cálculo de área.
Bibliografia básica:
GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo, vol 1. Rio de Janeiro: LTC Editora.
STEWART, J. Cálculo, vol. 1. São Paulo: Editora Pioneira.
THOMAS, G. B. Cálculo vol I. São Paulo: Pearson Education.
Bibliografia Complementar:
BOULOS, Paulo. Introdução ao Cálculo. São Paulo: Edgard Blucher.
FLEMMING, D. M. Cálculo A. São Paulo: Makron Books.
HOFFMAN, L. D. Cálculo – um curso moderno e suas aplicações. Rio de Janeiro: LTC.
LEITHOLD, L. Cálculo com geometria analítica, vol 1. São Paulo: Harbra.
MUNEM, M. Cálculo, vol. 1. Rio de Janeiro: Guanabara Dois.

ÁLGEBRA VETORIAL E GEOMETRIA
ANALÍTICA
Obrigatória

Código:
MAT227

Carga Horária (h)
Teórica
90
Prática
TOTAL
90
Período:
Pré-Requisito:
Segundo
MAT220

Créditos
6
6
Departamento:

Ementa:
Álgebra Vetorial. Estudo da reta e do plano no espaço tridimensional com tratamento vetorial. Coordenadas
polares: mudança de coordenadas e estudo de curvas. Estudo das cônicas. Estudo de superfícies.
Bibliografia básica:
CAMARGO, Ivan de, BOULOS, Paulo. Geometria Analítica. São Paulo: Prentice Hall.
LEHMANN, Charles H. Geometria Analítica. Rio de Janeiro: Editora Globo.
STEINBRUCH, Alfredo, WINTERLE Paulo, Geometria Analítica. São Paulo: Pearson Makron Books.
Bibliografia Complementar:
IEZZI, Gelson et al. Fundamentos de Matemática Elementar, vol 1. São Paulo: Editora Atual.
LIMA, Elon Lages. Geometria analítica e álgebra linear. Rio de Janeiro: IMPA.
LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica: volume 1. São Paulo: Harbra.
LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica: volume 2. São Paulo: Harbra.
WINTERLE, Paulo. Vetores e geometria analítica. São Paulo: Makron Books.

FÍSICA CLÁSSICA DA MATÉRIA E
DA LUZ
Obrigatória

Código:
FIS215

Carga Horária (h)
Teórica
60
Prática
30
TOTAL
90
Período:
Pré-Requisito:
Segundo
FIS210

Créditos
4
2
6
Departamento:

Ementa:
Ótica geométrica. Reflexão e refração da luz. Lei de Snell. Espelhos e lentes. Formação de imagens. Instrumentos
óticos. Sólidos e fluidos. Densidade. Elasticidade. Estática e dinâmica dos fluidos. Princípios de Arquimedes e de
Pascal. Equação de Bernoulli. Escoamento viscoso. Termologia e termodinâmica. Termometria. Calorimetria.
Calor sensível e calor latente. Transições de fase. Gás ideal. Gás de Van der Waals. Teoria cinética. Primeira lei
da Termodinâmica. Máquina de Watt. Processos quasi-estáticos. Processos reversíveis. Ciclos numa máquina
térmica. Calor e trabalho num processo quasi-estático. Máquinas térmicas, refrigeradores e bombas de calor.
Segunda lei da Termodinâmica. Rendimento e coeficiente de rendimento. Entropia. Atividades de laboratório.
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Bibliografia básica:
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica - 2 Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor. São Paulo:
Edgard Blücher.
YOUNG, Hugh D. Sears & Zemansky Física II – Termodinâmica e Ondas. São Paulo: Addison Wesley.
YOUNG, Hugh D. Sears & Zemansky Física IV – Ótica e Física Moderna. São Paulo: Addison Wesley.
Bibliografia complementar:
BARTHEM, Ricardo. A Luz - Coleção Temas Atuais de Física, SBF. São Paulo: Editora Livraria da Física.
FIGUEIREDO, Aníbal e PIETROCOLA, Maurício. Calor e Temperatura. São Paulo: FTD.
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica – 4: Ótica, Relatividade e Física Quântica. São Paulo:
Edgard Blücher.
TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. Física 2: para cientistas e engenheiros. Rio de Janeiro: LTC
TIPLER, Paul Allen; LLEWELLYN, Raph A. Física moderna. Rio de Janeiro: LTC

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I

Obrigatória

Código:
EDU155

Carga Horária (h)
Teórica
30
Prática
30
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:
Segundo

Créditos
2
2
4
Departamento:

Ementa:
Paradigmas da Psicologia e suas relações com a Educação, no que tange ao processo ensino-aprendizagem.
Teorias e abordagens do processo ensino-aprendizagem (Inatismo e empirismo, Humanística, Comportamental,
Cognitiva e sócio-interacionista): implicações na prática educativa. Contextos culturais de aprendizagem e a
escolarização formal. A psicologia da aprendizagem e a práxis pedagógica.
Bibliografia básica:
BOCK, ANA M. BAHIA; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. Psicologias: Uma
introdução ao estudo da Psicologia. São Paulo: Saraiva.
CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia da aprendizagem.. Petrópolis: Vozes.
SALVADOR,Cesar Coll (Org.). Psicologia do ensino. Porto Alegre: Artmed.
Bibliografia Complementar:
COLL, César; MESTRES, M. M.; SOLÉ. Psicologia da Educação. Porto Alegre: Artes Médicas.
COLL, César, et al. Desenvolvimento Psicológico e Educação. Psicologia evolutiva V.1. 2edição. Porto Alegre:
Artes Médicas
SOUZA, Dinah Martins de. Psicologia da aprendizagem. Petrópolis: Vozes.
MIZUKAMI, Maria da Graça. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU,
REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. Petrópolis: Vozes.

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO I

Obrigatória

Código:
EDU154

Carga Horária (h)
Teórica
60
Prática
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:
Segundo

Créditos
4
4
Departamento:

Ementa:
Fundamentos da Filosofia e suas relações com a Educação. A filosofia antiga e sua implicação no processo de
formação do ser humano. Pressupostos filosóficos que fundamentam as concepções de educa. O homem e suas
relações com o mundo. Democracia e Educação. O Homem e suas relações com o mundo. A Práxis educativa
contemporânea.
Bibliografia básica:
FREIRE, Paulo. Educação e mudança. São Paulo: Paz e Terra.
GADOTTI, Moacir. Concepção Dialética da Educação. São Paulo: Cortez.
LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez
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Bibliografia Complementar:
ALVES, Rubens. Filosofia da Ciência. São Paulo. Brasiliense.
CASTELO BRANCO, Guilherme. Michel Foucault: filosofia e biopolítica. Belo Horizonte: Autêntica.
GUIMARÃES, Bruno; ARAÚJO, Guaracy; PIMENTA, Olímpio. Filosofia como esclarecimento. Belo
Horizonte: Autêntica.
MORIN, Edgar. Os sete saberes Necessários à Educação do Futuro. São Paulo: Cortez.
REIS, José Carlos. A história entre a filosofia e a ciência. Belo Horizonte: Autêntica

III SEMESTRE

CÁLCULO DIFERENCIAL E
INTEGRAL II
Obrigatória

Código:
MAT224

Carga Horária (h)
Teórica
60
Prática
30
TOTAL
90
Período:
Pré-Requisito:
Terceiro
MAT223

Créditos
4
2
6
Departamento:

Ementa:
Métodos de Integração; Aplicações em cálculo de: área, volume, comprimento de arco e medidas físicas; Integrais
impróprias; Funções de várias variáveis; Integração múltipla e aplicações.
Bibliografia básica:
FLEMMING, D. M. Cálculo B. São Paulo: Makron Books.
GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo, vol 1. Rio de Janeiro: LTC Editora.
MUNEM, M. Cálculo, vol. 1. Rio de Janeiro: Guanabara Dois.
Bibliografia Complementar:
FLEMMING, D. M. Cálculo A. São Paulo: Makron Books.
SIMMONS, George. Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: McGraw-Hill.
THOMAS, G. B. Cálculo vol I. São Paulo: Pearson Education.
LEITHOLD, L. Cálculo com geometria analítica, vol 2. São Paulo: Harbra.
HOFFMAN, L. D. Cálculo – um curso moderno e suas aplicações. Rio de Janeiro: LTC.

MECÂNICA E GRAVITAÇÃO

Obrigatória

Código:
FIS216

Carga Horária (h)
Teórica
60
Prática
30
TOTAL
90
Período:
Pré-Requisito:
Terceiro
FIS215

Créditos
4
2
6
Departamento:

Ementa:
Cinemática e dinâmica vetoriais. Leis de Newton. Trabalho e energia. Impulso e momento. Movimento no plano.
Colisões. Movimento circular. Projéteis. Gravitação. Lei de Newton da Gravitação Universal. Leis de Kepler.
Movimento de corpos rígidos. Rotações. Momento Angular. Torque. Momento de inércia. Oscilações. Movimento
harmônico simples. Amortecimento e ressonância. Atividades de laboratório.
Bibliografia básica:
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica - 1 Mecânica. São Paulo: Edgard Blücher.
YOUNG, Hugh D. Sears & Zemansky Física II – Termodinâmica e Ondas. São Paulo: Addison Wesley.
YOUNG, Hugh D. Sears & Zemansky Física I – Mecânica. São Paulo: Addison Wesley.
Bibliografia complementar:
EINSTEIN, Albert & INFELD, Leopold. A Evolução da Física. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica - 2 Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor. São Paulo:
Edgard Blücher.
TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. Física 1: para cientistas e engenheiros. Rio de Janeiro: LTC.
TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. Física 2: para cientistas e engenheiros. Rio de Janeiro: LTC.
YAMAMOTO, Kazuhito; FUKE, Luiz Felipe; SHIGEKIYO, Carlos Tadashi. Os alicerces da física, 1: mecânica.
São Paulo: Saraiva
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DIDÁTICA I

Obrigatória

Código:
EDU156

Carga Horária (h)
Teórica
15
Prática
45
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:
Terceiro

Créditos
1
3
4
Departamento:

Ementa:
A Didática no seio das teorias pedagógicas. Tendências pedagógicas liberais (tradicional, progressivista, nãodiretiva e tecnicista). Tendências pedagógicas progressistas (libertadora, libertária, crítico-social dos conteúdos e
sociointeracionista). Planejamento de ensino: perspectiva crítica, estratégias, etapas para elaboração. Saberes,
competências e atitudes docentes. Competências didáticas para o trabalho docente. Procedimentos didáticos:
elementos para o planejamento de ensino. Avaliação do processo ensino-aprendizagem. Interdisciplinaridade.
Métodos e técnicas de ensino. Utilização adequada dos recursos instrucionais.
Bibliografia básica:
CANDAU, Vera Maria (org.). A didática em questão. Petrópolis: Vozes.
FAZENDA, Ivani (org.). A Pesquisa em Educação e as Transformações do Conhecimento. São Paulo:
Papirus.
LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da Escola Pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos. São
Paulo: Loyola.
Bibliografia Complementar:
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra.
HERNÁNDEZ, Fernando. A organização do currículo por projetos de trabalho: o conhecimento é um
caleidoscópio. Porto Alegre: Artes Médicas.
MENENGOLLA, M; SANT´ANNA, I. M. Porque planejar? Como planejar? Petrópolis: Vozes.
MIZUKAMI, Maria da Graça. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed.

ÁLGEBRA LINEAR I

Obrigatória

Código:
MAT228

Carga Horária (h)
Teórica
60
Prática
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:
Terceiro
MAT227

Créditos
4
4
Departamento:

Ementa:
Matrizes e determinantes. Sistemas de equações lineares. Espaços vetoriais. Transformações lineares. Operadores
lineares. Autovalores e autovetores.
Bibliografia básica:
ANTON Howard & RORRES Chris. Álgebra Linear com Aplicações. Porto Alegre: Editora Bookman.
BOLDRINI, José Luis. Álgebra Linear. São Paulo: Harbra.
CALLIOLI, Carlos A., DOMINGUES, Higino H., COSTA, Roberto C. F. Álgebra Linear e Aplicações. São
Paulo: Atual Editora.
Bibliografia Complementar:
ARAÚJO, Thelmo Pontes de. Álgebra linear: teoria e aplicações. Rio de Janeiro: SBM.
LIMA, Elon L., Álgebra Linear, Coleção Matemática Universitária. Rio de Janeiro: IMPA.
LIPSCHUTZ, Seymour. Álgebra linear. Porto Alegre: Bookman.
MACHADO, Antonio dos Santos. Matemática: temas e metas, 3 : sistemas lineares e combinatória. São Paulo:
Atual,.
LIMA, Elon Lages. Geometria analítica e álgebra linear. Rio de Janeiro: IMPA(Coleção matemática
universitária).

INFORMÁTICA APLICADA À
EDUCAÇÃO II

Carga Horária (h)
Teórica
30
Prática
30
TOTAL
60

Créditos
2
2
4
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Obrigatória

Código:
INF025

Período:
Terceiro

Pré-Requisito:
INF024

Departamento:

Ementa:
Introdução à linguagem de programação. Comandos e bloco de comandos. Arquivos e análise de dados. Rotinas
gráficas. Construção de algoritmos para prática pedagógica. Informática Aplicada à Sala de Aula.
Bibliografia básica:
GUIMARÃES, Angelo de Moura; LAGES, Newton Alberto de Castilho. Algoritmos e estruturas de dados. Rio
de Janeiro: LTC.
MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica para o desenvolvimento
de programação de computadores. São Paulo: Érica.
FARRER, Harry; BECKER, Christiano Gonçalves; FARIA, Eduardo Chaves; CAMPOS FILHO, Frederico
Ferreira. Programação estruturada de computadores: Pascal estruturado. Rio de Janeiro: LTC

Bibliografia Complementar:
ASCENCIO, Ana Fernandes Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. Fundamentos da
programação de computadores: algoritmos, Pascal, C/C++ e Java. São Paulo: Pearson Education.
ASCENCIO, Ana Fernandes Gomes. Lógica de programação com Pascal. São Paulo: Pearson Makron Books.
FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. Lógica de programação: a construção
de algorítmos e estruturas de dados. São Paulo: Pearson Prentice Hall.
MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Estudo dirigido de algoritmos. São Paulo:
Érica.
PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. Lógica de programação e estruturas de dados, com aplicações em java.
São Paulo: Pearson Prentice Hall.

IV SEMESTRE

CÁLCULO DIFERENCIAL E
INTEGRAL III
Obrigatória

Código:
MAT225

Carga Horária (h)
Teórica
60
Prática
30
TOTAL
90
Período:
Pré-Requisito:
Quarto
MAT224

Créditos
4
2
6
Departamento:

Ementa:
Equações Diferenciais Ordinárias (EDO’s): de 1ª. ordem, ordens mais altas e lineares. Aplicações de EDO’s.
Transformada de Laplace e aplicações. Seqüências e séries numéricas infinitas; Série de potencias (Taylor); Séries
e transformadas de Fourier.
Bibliografia básica:
BOYCE, W.; DIPRIMA, R. Equações Diferenciais Elementares e Problemas com Valores de Contorno. Rio
de Janeiro: LTC.
GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo, vol 2. Rio de Janeiro: LTC Editora.
ZILL, D. G. e CULLEN, M. R. Equações Diferenciais vol 1. São Paulo: Makron Books.
Bibliografia Complementar:
MUNEM, M. Cálculo, vol. 1. Rio de Janeiro: Guanabara Dois.
STEWART, J. Cálculo, vol. 2. São Paulo: Editora Pioneira.
SIMMONS, George. Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: McGraw-Hill.
THOMAS, G. B. Cálculo vol II. São Paulo: Pearson Education.
MONTEIRO, L. H. A. Sistemas Dinâmicos. São Paulo: Editora Livraria da Física.

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA I

Carga Horária (h)
Teórica
45

Créditos
3
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Obrigatória

Código:
MAT232

Prática
TOTAL
Período:
Quarto

45
90
Pré-Requisito:
MAT220

3
6
Departamento:

Ementa:
Geometria euclideana plana e espacial e construções e transformações geométricas no plano.
Bibliografia básica:
BARBOSA, J. L. M. Geometria Euclidiana Plana – Coleção do Professor de Matemática. Rio de Janeiro: SBM.
DOLCE, O. e POMPEO, J. N. Fundamentos de Matemática Elementar – Geometria Plana, vol. 9. São Paulo:
Editora Atual.
IEZZI, G. Fundamentos de Matemática Elementar – Geometria Espacial, vol 10. São Paulo: Atual Editora.
Bibliografia Complementar:
CARVALHO, Paulo Cezar Pinto. Introdução à geometria espacial. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de
Matemática. (Coleção do professor de matemática; 10).
DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto & aplicações ensino médio e preparação para a educação
superior. São Paulo: Ática.
DESENHO Geométrico. Florianópolis: UFSC (Série Didática).
LIMA, Elon Lages; CARVALHO, Paulo Cezar Pinto; WAGNER, Eduardo; MORGADO, Augusto César. A
matemática do ensino médio: volume 2. Rio de Janeiro: SBM.
MUNIZ NETO, Antonio Caminha. Tópicos de matemática elementar: geometria euclidiana plana: Vol.2. Rio
de Janeiro: SBM,. (Professor de matemática; 25).

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Obrigatória

Código:
EDU157

Carga Horária (h)
Teórica
Prática
30
TOTAL
30
Período:
Pré-Requisito:
Quarto
EDU155

Créditos
2
2
Departamento:

Ementa:
Pressupostos epistemológicos, históricos e filosóficos da avaliação do processo ensino aprendizagem. Avaliação
formativa e crítica. Metodologia e instrumentos utilizados na avaliação. A ética do avaliador.
Bibliografia básica:
GANDIN, Danilo. Prática do planejamento participativo. Petrópolis: Vozes.
HOFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora: Uma prática em construção da pré-escola à universidade. Porto
Alegre: Editora Mediação.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed.
Bibliografia Complementar:
BUFFA, E. Nosella & ARROYO, M. Educação e cidadania: quem educa o cidadão? Curitiba: Cortez.
MASSCHELEIN, Jan; SIMONSEN, Maarten. A pedagogia, a democracia, a escola. Belo Horizonte: Autêntica.
MOREIRA, Plínio Cavalcanti; DAVID, Maria Manuela M. S. A formação matemática do
professor: licenciatura e prática docente escolar. Belo Horizonte: Autêntica
PAIS, Luiz Carlos. Ensinar e aprender matemática. Belo Horizonte: Autência
TOMAZ, Vanessa Sena; DAVID, Maria Manuela M.S. Interdisciplinaridade e aprendizagem da matemática
em sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO I

Obrigatória

Código:
EDU158

Carga Horária (h)
Teórica
60
Prática
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:
Quarto

Créditos
4
4
Departamento:

Ementa:
Os Fundamentos da Sociologia da Educação e suas relações com a educação. A educação como fato social,
processo social e reprodução de estruturas sociais. Dinâmica do comportamento social. A escola e sua inscrição
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no contexto da sociedade brasileira. A produção das desigualdades sociais e a desigualdade de oportunidades
educacionais. Formas de seleção e organização dos conhecimentos escolares. Conexões entre processos culturais e
educação. Questões atuais que envolvem a relação educação e sociedade.
Bibliografia básica:
BOURDIEU, P. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva.
BOURDIEU, P. Reprodução cultural e reprodução social. In A economia das trocas simbólicas. São Paulo:
Ed. Perspectiva.
CORCUFF, P. As novas sociologias: construções da realidade social. Bauru: EDUSC.
Bibliografia Complementar:
BERGER, Peter L; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade: tratado de sociologia do
conhecimento. Petrópolis, RJ: Vozes,
CUCHE, D. A noção de cultura nas ciências sociais. Bauru: EDUSC.
CHAUÍ, Marilena. Conformismo e resistência: volume 4. Belo Horizonte: Autêntica.
GREEN, B. e BIGUM, C. “Alienígenas em sala de aula”, In.: Silva, T.T. (org.) Alienígenas em sala de aula:
uma introdução aos estudos culturais em educação. Petrópolis: Vozes. p. 208-45.
VIANA, Nildo. Introdução à Sociologia. Belo Horizonte: Autêntica.

METODOLOGIA E PRÁTICA DO
ENSINO DA MATEMÁTICA I
Obrigatória

Código:
MAT235

Carga Horária (h)
Teórica
15
Prática
45
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:
Quarto
EDU156

Créditos
1
3
4
Departamento:

Ementa:
Principais concepções das diversas correntes sobre ensino e aprendizagem de Ciências e sobre a natureza da
Ciência. Conteúdos para o ensino de Matemática, dimensões conceitual, procedimental e atitudinal do conteúdo,
níveis macro, micro e representacional do conhecimento matemático. Ciência, Tecnologia e Sociedade.
Concepções alternativas. Competências. Princípios para a organização e seleção conteúdo. Estratégias para o
ensino de Matemática. Contribuição da pesquisa em ensino de Matemática para o ensino fundamental e médio.
Bibliografia básica:
BICUDO, M. A. V.; BOBA, M. C. (orgs). Educação matemática: pesquisa em movimento. São Paulo, Cortez.
CARRAHER, Terezinha Nunes; CARRAHER, David William; SCHLIEMANN, Ana Lúcia. Na vida dez, na
escola zero. São Paulo: Cortez.
MOREIRA, Plínio Cavalcanti; DAVID, Maria Manuela M.S. A formação matemática do professor:
licenciatura e prática docente escolar. Belo Horizonte: Autêntica.
Bibliografia Complementar:
LORENZATO, Sergio. Para aprender matemática. Campinas, SP: Ed. Autores Associados.
MORTIMER, Eduardo F..Linguagem e formação de conceitos no ensino de ciências. Belo Horizonte: Ed.
UFMG.
GIL-PERÉZ, D e CARVALHO, A. M. P..Formação de Professores de Ciências: Tendências e Inovações. São
Paulo: Ed. Cortez.
MIGUEL, Antonio; BRITO, Arlete de Jesus; CARVALHO, Dione Lucchesi de; MENDES, Iran Abreu. História
da matemática em atividades didáticas.
TOMAZ, Vanessa Sena; DAVID, Maria Manuela M.S. Interdisciplinaridade e aprendizagem da matemática
em sala de aula, Belo Horizonte: Autêntica.

V SEMESTRE
CÁLCULO DIFERENCIAL E
INTEGRAL IV

Carga Horária (h)
Teórica
60
Prática
-

Créditos
4
-
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Obrigatória

Código:
MAT226

TOTAL
Período:
Quinto

60
Pré-Requisito:
MAT224

4
Departamento:

Ementa:
Aplicações vetoriais de uma variável e curvas parametrizadas; Aplicações vetoriais de várias variáveis e
superfícies parametrizadas; Campos vetoriais; Integral de linha de campos escalares e vetoriais; Teorema de
Green, Gauss e Stokes.
Bibliografia básica:
FLEMMING, D. M. Cálculo B. São Paulo: Makron Books.
GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. Rio de Janeiro: LTC Editora.
STEWART, J. Cálculo. São Paulo: Editora Pioneira.
Bibliografia Complementar:
BOULOS, Paulo. Introdução ao Cálculo. São Paulo: Edgard Blucher.
HOFFMAN, L. D. Cálculo – um curso moderno e suas aplicações. Rio de Janeiro: LTC.
LEITHOLD, L. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Harbra.
LIMA, Elon Lages. Análise Real. Rio de Janeiro: IMPA.
SIMMONS, George. Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: McGraw-Hill.

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA II

Obrigatória

Código:
MAT233

Carga Horária (h)
Teórica
30
Prática
30
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:
Quinto
MAT220

Créditos
2
2
4
Departamento:

Ementa:
Construção dos conjuntos numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais e Reais.
Bibliografia básica:
FERNANDES, A. M. V. [et al.]. Fundamentos de Álgebra. Belo horizonte: Editora UFMG.
HEFEZ, Abramo. Curso de Álgebra, vol 1 – Coleção Matemática Universitária. Rio de Janeiro: IMPA.
HEFEZ, Abramo. Elementos de Aritmética (Textos Universitários). Rio de Janeiro: SBM.
Bibliografia Complementar:
ANTON, Howard; RORRES, Chris. Álgebra linear com aplicações. Porto Alegre: Bookman.
BOYER, Carl B. História da Matemática. São Paulo: Edgard Blücher.
EVES, Howard. Introdução à História da Matemática. Campinas: Editora da Unicamp.
IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de matemática elementar 1: conjuntos e funções. São
Paulo: Atual.
IFRAH, Georges. Os números – a história de uma grande invenção. Rio de Janeiro: Editora Globo.

CÁLCULO NUMÉRICO

Obrigatória

Código:
MAT215

Carga Horária (h)
Teórica
30
Prática
30
TOTAL
60
Pré-Requisito:
Período:
MAT228, MAT225,
Quinto
INF025

Créditos
2
2
4
Departamento:

Ementa:
Erros e ordem de convergência. Métodos iterativos para resolução de equações lineares. Métodos diretos e
iterativos para resolução de sistemas lineares. Interpolação. Diferenças finitas. Ajuste de curvas. Métodos dos
mínimos quadrados. Integração numérica. Soluções numéricas de equações diferenciais ordinárias.
Bibliografia básica:
BARROSO, Magali Maria de Araújo; CAMPOS FILHO, Frederico Ferreira; CARVALHO, Márcio Bunte de;
BARROSO, Leonidas Conceição; MAIA, Miriam Lourenço. Cálculo numérico: com aplicações. São Paulo:
Harbra.
CUNHA, Maria Cristina C. Métodos Numéricos. Campi nas: Editora da Unicamp.
RUGGIERO, M. A. G. e LOPES, V. L.R. Cálculo Numérico: Aspectos Teóricos e Computacionais. São Paulo:
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McGraw-Hill.

Bibliografia Complementar:
FLEMMING, D. M. Cálculo A. São Paulo: Makron Books.
SIMMONS, George. Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 2, São Paulo: McGraw-Hill.
THOMAS, G. B. Cálculo vol I. São Paulo: Pearson Education.
FLEMMING, D. M. Cálculo B. São Paulo: Makron Books.
GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo, vol 1. Rio de Janeiro: LTC Editora.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Obrigatória

Código:
EDU159

Carga Horária (h)
Teórica
30
Prática
TOTAL
30
Período:
Pré-Requisito:
Quinto

Créditos
2
2
Departamento:

Ementa:
A construção do conhecimento científico e aplicabilidade das normas técnico científicas (ABNT); Métodos e
técnicas de pesquisa científica; Métodos e técnicas de pesquisa em Eletromecânica; elaboração de projeto de
pesquisa em Eletromecânica; Informática e Internet como ferramentas da pesquisa científica; Normas e técnicas
para elaboração de trabalho monográfico. Outras modalidades de apresentação/expressão do conhecimento
científico..
Bibliografia básica:
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Ed. Atlas.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina A. Metodologia do Trabalho Cientifico. São Paulo: Ed. Atlas.
RUIZ, J. A. Metodologia Cientifica. São Paulo: Ed. Atlas.
Bibliografia Complementar:
FIORENTINI, Dario; LORENZATO, Sergio. Investigação em educação matemática: percursos teóricos e
metodológicos. 3.ed. Campinas, SP: Autores Associados.
MOREIRA, Plínio Cavalcanti; DAVID, Maria Manuela M.S. A formação matemática do
professor: licenciatura e prática docente escolar. Belo Horizonte: Autêntica
NACARATO, Adair Mendes; PAIVA, Maria Auxiliadora Vilela (Org.). A formação do professor que ensina
matemática: perspectivas e pesquisas. Belo Horizonte: Autêntica.
PEREIRA-DINIZ, Júlio Emílio; ZEICHNER, Kenneth M. (Org.). A pesquisa na formação e no trabalho
docente. Belo Horizonte: Autêntica.
PEREIRA, Júlio Emílio Diniz. Formação de professores: pesquisas, representações e poder. Belo Horizonte:
Autêntica

METODOLOGIA E PRÁTICA DO
ENSINO DA MATEMÁTICA II
Obrigatória

Código:
MAT236

Carga Horária (h)
Teórica
Prática
60
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:
Quinto
MAT235

Créditos
4
4
Departamento:

Ementa:
Importância e papel das atividades experimentais no ensino de Matemática nas últimas décadas. Tipos de
atividades experimentais, suas funções e adequação a diferentes realidades educacionais. Planejamento de
atividades experimentais fundamentadas em pressupostos teóricos e metodológicos; planejamento e organização
do espaço físico para o desenvolvimento de atividades, considerando aspectos pedagógicos, de segurança e
ambientais. Avaliação da aula experimental, interação professor-aluno, conteúdo, competências, atitudes dos
alunos. Contribuição da pesquisa em ensino de Matemática para o ensino fundamental e médio.
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Bibliografia básica:
BICUDO, M. A. V.; BOBA, M. C. (orgs). Educação matemática: pesquisa em movimento. São Paulo, Cortez.
CARRAHER, Terezinha Nunes; CARRAHER, David William; SCHLIEMANN, Analúcia. Na vida dez, na
escola zero. São Paulo: Cortez.
MOREIRA, Plínio Cavalcanti; DAVID, Maria Manuela M.S. A formação matemática do professor:
licenciatura e prática docente escolar. Belo Horizonte: Autêntica.
Bibliografia Complementar:
LORENZATO, Sergio. Para aprender matemática. 3. ed. rev. Campinas, SP: Ed. Autores Associados, 2010.
MORTIMER, Eduardo F..Linguagem e formação de conceitos no ensino de ciências. Belo Horizonte: Ed.
UFMG.
GIL-PERÉZ, D e CARVALHO, A. M. P..Formação de Professores de Ciências: Tendências e Inovações. São
Paulo: Ed. Cortez.
MIGUEL, Antonio; BRITO, Arlete de Jesus; CARVALHO, Dione Lucchesi de; MENDES, Iran Abreu. História
da matemática em atividades didáticas.
TOMAZ, Vanessa Sena; DAVID, Maria Manuela M.S. Interdisciplinaridade e aprendizagem da matemática
em sala de aula 3.ed. Belo Horizonte: Autêntica.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM
MATEMÁTICA I
Obrigatória

Código:
MAT241

Carga Horária (h)
Teórica
Prática
60
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:
Quinto
MAT232, MAT235

Créditos
4
4
Departamento:

Ementa:
Embasamento Teórico de conteúdos do ensino fundamental. Observação no campo. Planejamento de ensino.
Regência em sala de aula em turmas do ensino fundamental. Elaboração de relatório. Seminário.
Bibliografia básica:
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF.
MIZUKAMI, Maria da Graça. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU,
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed.
Bibliografia Complementar:
BUFFA, E. Nosella & ARROYO, M. Educação e cidadania: quem educa o cidadão? Curitiba: Cortez.
DALBEN, Ângela Imaculada Loureiro de Freitas; GOMES, Maria de Fátima Cardoso (Org.). Formação
continuada de docentes da educação básica: construindo parcerias. Belo Horizonte: Autêntica.
GANDIN, Danilo. Prática do planejamento participativo. Petrópolis: Vozes.
GIL-PERÉZ, D e CARVALHO, A. M. P.. Formação de Professores de Ciências: Tendências e Inovações. São
Paulo: Ed. Cortez.
PAIS, Luiz Carlos. Ensinar e aprender matemática. Belo Horizonte: Autêntica.

ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
Obrigatória

Código:
EDU160

Carga Horária (h)
Teórica
30
Prática
TOTAL
30
Período:
Pré-Requisito:
Quinto

Créditos
2
2
Departamento:

Ementa:
A Política Educacional Brasileira: concepções e implicações. A educação e a constituição Federal Brasileira;
Sistema escolar brasileiro; Estrutura administrativa no ensino brasileiro. Níveis e modalidades de educação.
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Princípios e finalidades do Ensino Fundamental e Médio. Organização formal da escola. O educador e a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/1996. Plano Decenal de Educação. Educação brasileira versus
educação baiana.
Bibliografia básica:
BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros curriculares nacionais: Volume 3. Rio de Janeiro:
DP&A.
CARNEIRO, Moaci Alves. LDB fácil: leitura crítico compreensiva artigo a artigo. Rio de Janeiro: Vozes.
DEMO, Pedro. A nova LDB: ranços e avanços. Campi nas: Papirus.

Bibliografia Complementar:
BUFFA, E. Nosella & ARROYO, M. Educação e cidadania: quem educa o cidadão? Curitiba: Cortez.
CASTRO, Cláudio de Moura. Educação brasileira: consertos e remendos. Rio de Janeiro: Rocco
DALBEN, Ângela Imaculada Loureiro de Freitas; GOMES, Maria de Fátima Cardoso (Org.). Formação
continuada de docentes da educação básica: construindo parcerias. Belo Horizonte: Autêntica
FREITAS, L C. Crítica da organização do trabalho pedagógico e da didática. Campi nas: Papirus.
PEREIRA, Júlio Emílio Diniz. Formação de professores: pesquisas, representações e poder. Belo Horizonte:
Autêntica.

VI SEMESTRE

ÁLGEBRA I

Obrigatória

Código:
MAT237

Carga Horária (h)
Teórica
60
Prática
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:
Sexto

Créditos
4
4
Departamento:

Ementa:
Números Inteiros: números primos, Teorema Fundamental da Aritmética, divisibilidade, congruência, Teorema de
Fermat; Teoria dos Grupos; Números Complexos. Grupos, subgrupos, homomorfismos, subgrupos normais,
grupos quocientes, teoremas de Isomorfismos, grupos finitos, Teorema de Lagrange, Grupos de permutação.
Bibliografia básica:
ANTON, Howard; RORRES, Chris. Álgebra linear com aplicações. Porto Alegre: Bookman.
HEFEZ, Abramo. Curso de Álgebra, Vol. 1 (Coleção Matemática Universitária). Rio de Janeiro: IMPA
VIDIGAL, Angela; AVRITZER, Dan; SOARES, Eliana Farias e; BUENO, Hamilton Prado. Fundamentos de
álgebra. Belo Horizonte: UFMG.
Bibliografia Complementar:
ANDRADE, José Fernandes Silva. Tópicos especiais em álgebra. Rio de Janeiro: SBM.
GARCIA, Arnaldo; LEQUAIN, Yves. Elementos de álgebra. Rio de Janeiro: IMPA.
GONÇALVES, Adilson. Introdução à álgebra. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Matemática Pura e
Aplicada.
HEFEZ, Abramo. Elementos de aritmética. Rio de Janeiro: SBM. (Coleção Textos universitarios).
KREYSZIG, Erwin. Matemática superior para engenharia: Rio de Janeiro: LTC.

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA III

Obrigatória

Código:
MAT234

Carga Horária (h)
Teórica
30
Prática
30
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:
Sexto
MAT220

Créditos
2
2
4
Departamento:

Ementa:
Progressão Aritmética e Progressão Geométrica; Análise combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade.
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Bibliografia básica:
HAZZAN, Samuel. Fundamentos de matemática elementar 5: combinatória, probabilidade. São Paulo:
Atual.
LIMA, Elon Lages. A Matemática do Ensino Médio. Rio de Janeiro: SBM.
LIMA, Elon Lages. Temas e Problemas. Rio de Janeiro: SBM.
Bibliografia Complementar:
DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto & aplicações ensino médio e preparação para a educação
superior. 2.ed. São Paulo: Ática.
IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN, David; PÉRIGO, Roberto. Matemática: volume único. São
Paulo: Atual.
IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel. Fundamentos de matemática elementar 4: Sequências, matrizes,
determinantes, sistemas. 7.ed. São Paulo: Atual.
MACHADO, Antonio dos Santos. Matemática: temas e metas, 3 : sistemas lineares e combinatória. São Paulo:
Atual.
MEYER, P. L. Probabilidade, Aplicações à Estatística. Rio de Janeiro: LTC Editora.

METODOLOGIA DA PESQUISA DO
ENSINO DE MATEMÁTICA
Obrigatória

Código:
MAT239

Carga Horária (h)
Teórica
Prática
30
TOTAL
30
Período:
Pré-Requisito:
Sexto
EDU159

Créditos
2
2
Departamento:

Ementa:
Reunião integrativa dos Corpos Docentes e Discentes, para apresentação de propostas de trabalho de pesquisa dos
alunos do Curso de Licenciatura em Matemática e discussão de resultados de pesquisas na área de Matemática.
Bibliografia básica:
BICUDO, MariaAparecidaViggiani (Org.); BORBA,MarcelodeCarvalho (Org.). Educação
matemática: pesquisa em movimento. São Paulo: Cortez.
FIORENTINI, Dario; LORENZATO, Sergio. Investigação em educação matemática: percursos teóricos e
metodológicos. Campinas, SP: Autores Associados.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do Trabalho Científico: Procedimentos
básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. São Paulo: Atlas.
Bibliografia complementar:
MOREIRA, Plínio Cavalcanti; DAVID, Maria Manuela M.S. A formação matemática do
professor: licenciatura e prática docente escolar. Belo Horizonte: Autêntica
NACARATO, Adair Mendes; PAIVA, Maria Auxiliadora Vilela (Org.). A formação do professor que ensina
matemática: perspectivas e pesquisas. Belo Horizonte: Autêntica.
PEREIRA-DINIZ, Júlio Emílio; ZEICHNER, Kenneth M. (Org.). A pesquisa na formação e no trabalho
docente. Belo Horizonte: Autêntica.
PEREIRA, Júlio Emílio Diniz. Formação de professores: pesquisas, representações e poder. 2.ed. Belo
Horizonte: Autêntica
PONTE, João Pedro da; BROCARDO, Joana; OLIVEIRA, Hélia. Investigações matemáticas na sala de
aula.Belo Horizonte: Autêntica.

LABORATÓRIO DE ENSINO DE
MATEMÁTICA
Obrigatória

Código:
MAT245

Carga Horária (h)
Teórica
Prática
30
TOTAL
30
Período:
Pré-Requisito:
Sexto

Créditos
2
2
Departamento:

Ementa:
Estuda conteúdos da Matemática abordados nos Ensinos Fundamental e Médio, através do uso de materiais
concretos, a fim de propor uma alternativa metodológica para o ensino – aprendizagem.
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Bibliografia básica:
BARBOSA, Ruy Madsen. Descobrindo padrões em mosaicos, São Paulo: Atual Editora.
GUELLI, Oscar. Contando a história da Matemática. Volume 2. São Paulo: Editora Ática.
GUELLI, Oscar. Contando a história da Matemática. Volume 3 . São Paulo: Editora Ática.
Bibliografia Complementar:
GUELLI, Oscar. Contando a história da Matemática. Volume 1. São Paulo: Editora Ática.
GUELLI, Oscar. Contando a história da Matemática. Volume 4. São Paulo: Editora Ática.
GUELLI, Oscar. Contando a história da Matemática. Volume 5. São Paulo: Editora Ática.
RODRIGUES, Carolina Innocente; BARBOSA, Ruy Madsen; FERRAREZI, Luciana Aparecida; ARAIUM,
Raquel (Coord.). Aprendendo com jogos: conexões e educação matemática. Belo Horizonte: Autêntica.
LIMA, Elon Lages. A Matemática do Ensino Médio, Vol.2, Coleção do Professor de
Matemática. Rio de Janeiro: SBM

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM
MATEMÁTICA II
Obrigatória

Código:
MAT242

Carga Horária (h)
Teórica
Prática
120
TOTAL
120
Período:
Pré-Requisito:
Sexto
MAT233, MAT241

Créditos
8
8
Departamento:

Ementa:
Embasamento Teórico de conteúdos do ensino fundamental. Observação no campo. Planejamento de ensino.
Regência em sala de aula em turmas do ensino fundamental. Elaboração de relatório. Seminário.
Bibliografia básica:
BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros curriculares nacionais: Volume 3. Rio de Janeiro:
DP&A.
MIZUKAMI, Maria da Graça. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU,
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed.
Bibliografia Complementar:
BUFFA, E. Nosella & ARROYO, M. Educação e cidadania: quem educa o cidadão? Curitiba: Cortez.
DALBEN, Ângela Imaculada Loureiro de Freitas; GOMES, Maria de Fátima Cardoso (Org.). Formação
continuada de docentes da educação básica: construindo parcerias. Belo Horizonte: Autêntica.
GANDIN, Danilo. Prática do planejamento participativo. Petrópolis: Vozes.
GIL-PERÉZ, D e CARVALHO, A. M. P.. Formação de Professores de Ciências: Tendências e Inovações. São
Paulo: Ed. Cortez.
PAIS, Luiz Carlos. Ensinar e aprender matemática. Belo Horizonte: Autência.

LIBRAS

Obrigatória

Código:
EDU161

Carga Horária (h)
Teórica
30
Prática
TOTAL
30
Período:
Pré-Requisito:
Sexto

Créditos
2
2
Departamento:

Ementa:
Estruturas, sistemas e metodologias de ensino que atendem as necessidades educativas. Inclusão de pessoas
portadoras de necessidades especiais no processo de aprendizagem. Legislação específica voltada aos portadores
de necessidades especias. O sujeito surdo: conceitos, cultura e a relação histórica da surdez com a língua de
sinais. Noções lingüísticas de Libras: parâmetros, classificadores e intensificadores no discurso. A gramática da
língua de sinais. Aspectos sobre a educação de surdos. Teoria da tradução e interpretação. Técnicas de tradução
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em Libras / Português; técnicas de tradução Português / Libras. Noções básicas da língua de sinais brasileira.
Bibliografia básica:
ALMEIDA, Elizabeth Oliveira Crepaldi de. Leitura e surdez : um estudo com adultos não oralizados. Rio de
Janeiro: Revinter.
CAPOVILLA,FernandoCésar(Ed.);RAPHAEL,WalkiriaDuarte(Ed.);MAURICIO,AlineCristina (Ed.). Novo Deit
- Libras: dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da Língua de Sinais Brasileira, baseado em Linguística e
neurociências cognitivas. São Paulo: EDUSP
GOES, Maria Cecilia Rafael de. Linguagem, surdez e educação. Campi nas: Autores Associados..
Bibliografia Complementar:
DINIZ, Margareth. Inclusão de pessoas com deficiência e/ou necessidades especificas: avanços e
desafios. Belo Horizonte: Autêntica.
DOLLE, Jean-Marie & BELLANO, Denir. Essas crianças que não aprendem: diagnósticos e terapia cognitiva.
Petrópolis: Vozes.
FERNANDES, Eulália. Surdez e bilingüismo. Porto Alegre: Mediação.
LOPES, Maura Corcini. Surdez & educação. Belo Horizonte: Autêntica.
TOMAZ, Vanessa Sena; DAVID, Maria Manuela M.S. Interdisciplinaridade e aprendizagem da matemática
em sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica

VII SEMESTRE

ÁLGEBRA II

Obrigatória

Código:
MAT238

Carga Horária (h)
Teórica
60
Prática
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:
Sétimo
MAT237

Créditos
4
4
Departamento:

Ementa:
Noções básicas sobre anéis e ideais. Hormorfismo de anéis. Teorema fundamental do homorfismo. Polinômios:
propriedades operatórias e algébricas do anel dos polinômios sobre um corpo K.
Bibliografia básica:
DOMINGUES, Hygino H; CALLIOLI, Carlos A; COSTA, Roberto Celso Fabricio. Álgebra linear e
aplicações. São Paulo: Atual.
HEFEZ, Abramo. Curso de Álgebra. Coleção Matemática Universitária. Rio de Janeiro: IMPA.
VIDIGAL, Angela; AVRITZER, Dan; SOARES, Eliana Farias e; BUENO, Hamilton Prado. Fundamentos de
álgebra. Belo Horizonte: UFMG.

Bibliografia Complementar:
ANDRADE, José Fernandes Silva. Tópicos especiais em álgebra. Rio de Janeiro: SBM
GARCIA, Arnaldo; LEQUAIN, Yves. Elementos de álgebra. Rio de Janeiro: IMPA,
IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar 6: Complexos, polinômios, equações. 7.ed. São Paulo:
Atual, 2005.
KREYSZIG, Erwin. Matemática superior para engenharia: Rio de Janeiro: LTC
LIMA, Elon Lages. Geometria analítica e álgebra linear. Rio de Janeiro: IMPA

MATEMÁTICA FINANCEIRA

Obrigatória

Código:
MAT204

Carga Horária (h)
Teórica
30
Prática
30
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:
Sétimo

Créditos
2
2
4
Departamento:

Ementa:
Juros, descontos e equivalências de capitais nas capitalizações simples e compostas. Correção monetária,
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anuidades, rendas (séries de capitais), amortização e depreciação.
Bibliografia básica:
ASSAF NETO, A. Matemática Financeira e suas Aplicações. São Paulo: Atlas.
MATHIAS, W. F., GOMES, J. M. Matemática Financeira. São Paulo: Atlas.
VIEIRA SOBRINHO, J. D. Matemática Financeira. São Paulo: Atlas.
Bibliografia Complementar:
ASSAF NETO, Alexandre. Matemática Financeira e suas Aplicações. São Paulo: Atlas.
HAZZAN, S., POMPEO J. N. Matemática Financeira. Editora Saraiva.
IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel. Fundamentos de Matemática Elementar 11: Matemática Comercial. São
Paulo: Atual.
MATHIAS, Washington Franco; GOMES, José Maria. Matemática financeira. São Paulo: Atlas.
MORGADO, Augusto César; WAGNER, Eduardo; ZANI, Sheila C. Progressões e matemática financeira. Rio
de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática.

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Obrigatória

Código:
MAT219

Carga Horária (h)
Teórica
45
Prática
15
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:
Sétimo
MAT223

Créditos
3
1
4
Departamento:

Ementa:
Estatística descritiva: Técnicas de descrição gráfica e características numéricas das distribuições de freqüências.
Cálculo de probabilidades: Variáveis aleatórias discretas e contínuas. Distribuições de probabilidade básicas:
Binomial, Poisson e Normal. Distribuições amostrais. Estimação de parâmetros: pontual e intervalar.
Bibliografia básica:
BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. Estatística básica. São Paulo: Editora Saraiva.
MEYER, P. L. Probabilidade, Aplicações à Estatística. Rio de Janeiro: LTC Editora.
TOLEDO, G., Estatística Básica. São Paulo: Editora Atlas.
Bibliografia Complementar:
COSTA NETO, P. L. de Oliveira, Estatística. São Paulo: Editora Edgard Blucher.
IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel. Fundamentos de Matemática Elementar 11: Matemática Comercial. . São
Paulo: Atual.
KREYSZIG, Erwin. Matemática superior para engenharia: volume 3. 9.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
MORETTIN, L. G. Estatística Básica. São Paulo: Pearson Makron Books.
SPIEGEL, R. Murray, Estatística. São Paulo: Editora Mc Graw Hill.

INFORMÁTICA APLICADA AO
ENSINO DE MATEMÁTICA
Obrigatória

Código:
INF026

Carga Horária (h)
Teórica
Prática
30
TOTAL
30
Período:
Pré-Requisito:
Sétimo

Créditos
2
2
Departamento:

Ementa:
Representação gráfica de funções. Álgebra computacional. Cálculo simbólico de matrizes e vetores. Geometria
computacional. Cálculo simbólico de derivada e integral. Noções básicas sobre o editor de textos Latex.
Bibliografia básica:
BALDIN, Yuriko Yamamoto; VILLAGRA, Yuriko Yamamoto. Atividades com cabri-géomètre II para cursos
de licenciatura em matemática e professores do ensino fundamental e médio. São Carlos: EDUFSCAR.
TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na educação: novas ferramentas pedagógicas para professor na
atualidade. São Paulo: Érica.
RUGGIERO, Márcia A. Gomes; LOPES, Vera Lúcia da Rocha. Cálculo numérico: aspectos teóricos e
computacionais. São Paulo: Pearson Makron Books.
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Bibliografia Complementar:
BORBA, Marcelo de Carvalho; PENTEADO, Miriam Godoy. Informática e educação matemática. Belo
Horizonte: Autêntica.
FARRER, Harry; BECKER, Christiano Gonçalves; FARIA, Eduardo Chaves; CAMPOS FILHO, Frederico
Ferreira. Programação estruturada de computadores: pascal estruturado. Rio de Janeiro: LTC.
IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de matemática elementar 1: conjuntos, funções. São
Paulo: Atual.
MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de
programação de computadores. São Paulo: Érica.
SCHILDT, Herbert. C Completo e Total. 3. ed. São Paulo: Makron Books.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM
MATEMÁTICA III
Obrigatória

Código:
MAT243

Carga Horária (h)
Teórica
Prática
120
TOTAL
120
Período:
Pré-Requisito:
Sétimo
MAT234, MAT242

Créditos
8
8
Departamento:

Ementa:
Embasamento Teórico de conteúdos do ensino médio. Observação no campo. Planejamento de ensino. Regência
em sala de aula em turmas do ensino médio. Elaboração de relatório. Seminário.
Bibliografia básica:
DEMO, Pedro. A nova LDB: ranços e avanços. Campinas, SP: Papirus.
LIMA, Elon Lages. A Matemática do Ensino Médio, volume 1. Rio de Janeiro: IMPA/SBM.
LIMA, Elon Lages. A Matemática do Ensino Médio, volume 2. Rio de Janeiro: IMPA/SBM.

Bibliografia Complementar:
BASSANEZI, R. C. Ensino-aprendizagem com modelagem matemática: uma nova estratégia. São Paulo:
Contexto.
GANDIN, Danilo. Prática do planejamento participativo. Petrópolis: Vozes.
MOREIRA, Plínio Cavalcanti; DAVID, Maria Manuela M.S. A
professor: licenciatura e prática docente escolar. Belo Horizonte: Autêntica

formação

matemática

do

MIZUKAMI, Maria da Graça. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU,
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed.

VIII SEMESTRE

ANÁLISE REAL

Obrigatória

Código:
MAT240

Carga Horária (h)
Teórica
60
Prática
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:
Oitavo
MAT225

Créditos
4
4
Departamento:

Ementa:
Conjunto dos números naturais e reais; seqüências e séries numéricas; Topologia da reta; Limite e continuidade;
Derivada de função de uma variável; Integral (de Riemann) de função de uma variável.
Bibliografia básica:
ÁVILA, Geraldo. Análise Matemática para Licenciatura. São Paulo: Edgard Blücher.
FIGUEIREDO, Djairo G. Análise I . Rio de Janeiro: Editora LTC.
LIMA, Elon Lages. Análise Real, vol 1 – Coleção Matemática Universitária. Rio de Janeiro: SBM.
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Bibliografia Complementar:
FLEMMING, D. M. Cálculo A. São Paulo: Makron Books.
HOFFMAN, L. D. Cálculo – um curso moderno e suas aplicações. Rio de Janeiro: LTC.
KAPLAN, Wilfred. Cálculo avançado: volume II. São Paulo: Blucher
LIMA, Elon Lages. Análise Real: volume 2: funções de n variáveis. Coleção Matemática Universitária. Rio de
Janeiro: SBM
LIMA, Elon Lages. Elementos de topologia geral. Rio de Janeiro: SBM,

HISTÓRIA DA MATEMÁTICA

Obrigatória

Código:
MAT229

Carga Horária (h)
Teórica
60
Prática
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:
Oitavo

Créditos
4
4
Departamento:

Ementa:
O desenvolvimento da Aritmética, Álgebra e Geometria através dos tempos; As descobertas matemáticas no
Egito, Mesopotâmia, Grécia, Índia e China realizadas por matemáticos célebres (Talles, Pitágoras, Demócrito,
Euclides, Arquimedes e outros); A Matemática no Renascimento. O surgimento de idéias matemáticas como
equações algébricas, números complexos, etc; Matemática e Matemáticos da era moderna: contribuições de
Fermat, Descartes, Euler, Newton, Leibniz, Bernoulli, Cramer, Gauss, Cauchi e outros. A matemática do século
XX.
Bibliografia básica:
EVES, Howard. Introdução à História da Matemática. Campi nas: Editora da Unicamp.
MIGUEL, Antonio & MIORIM, Maria Ângela. A História na Educação matemática: propostas e desafios.
Belo Horizonte: Editora Autêntica.
MIGUEL, Antonio [et al.]. História da Matemática em Atividades Didáticas. São Paulo: Livraria da Física.
Bibliografia Complementar:
BOYER, Carl B. História da Matemática. São Paulo: Edgard Blücher.
GUELLI, Oscar. Dando corda na trigonometria. São Paulo: Ática.
LOPES, Eliane Marta Teixeira; FARIA FILHO, Luciano Mendes de; VEIGA, Cynthia Greive (Org.). 500 anos
de educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica
SILVA, Clovis P. Matemática no Brasil: história de seu desenvolvimento. São Paulo: Edgard Blucher.
SILVA, Clovis P. Aspectos históricos do desenvolvimento de pesquisa matemática no Brasil. São Paulo:
Editora Livraria da Física.

VARIÁVEIS COMPLEXAS

Obrigatória

Código:
MAT230

Carga Horária (h)
Teórica
60
Prática
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:
Oitavo
MAT226

Créditos
4
4
Departamento:

Ementa:
Álgebra e Geometria dos números complexos. Limite, continuidade e derivada das funções de uma variável
complexa. Equações de Cauchy-Riemann: funções analíticas. Analiticidade das funções elementares. Teorema de
Cauchy. Séries de potências. Resíduos e pólos: aplicação ao cálculo de integrais reais.
Bibliografia básica:
ÁVILA, Geraldo. Variáveis Complexas e aplicações. São Paulo: LTC.
IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar 6: Complexos, polinômios, equações. São Paulo: Atual
KAPLAN, Wilfred. Cálculo avançado: volume II. São Paulo: Blucher.
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Bibliografia Complementar:
FLEMMING, D. M. Cálculo A. São Paulo: Makron Books.
FLEMMING, D. M. Cálculo B. São Paulo: Makron Books
GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. Rio de Janeiro: LTC Editora.
HOFFMAN, L. D. Cálculo – um curso moderno e suas aplicações. Rio de Janeiro: LTC.
STEWART, J. Cálculo. São Paulo: Editora Pioneira.
.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM
MATEMÁTICA IV
Obrigatória

Código:
MAT244

Carga Horária (h)
Teórica
Prática
105
TOTAL
105
Período:
Pré-Requisito:
Oitavo
MAT243

Créditos
7
7
Departamento:

Ementa:
Embasamento Teórico de conteúdos do ensino médio. Observação no campo. Planejamento de ensino. Regência
em sala de aula em turmas do ensino médio. Elaboração de relatório. Seminário.
Bibliografia básica:
DEMO, Pedro. A nova LDB: ranços e avanços. Campinas, SP: Papirus.
LIMA, Elon Lages. A Matemática do Ensino Médio, volume 1. Rio de Janeiro: IMPA/SBM.
LIMA, Elon Lages. A Matemática do Ensino Médio, volume 2. Rio de Janeiro: IMPA/SBM.
Bibliografia Complementar:
BASSANEZI, R. C. Ensino-aprendizagem com modelagem matemática: uma nova estratégia. São Paulo:
Contexto.
GANDIN, Danilo. Prática do planejamento participativo. Petrópolis: Vozes.
MIZUKAMI, Maria da Graça. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU.
MOREIRA, Plínio Cavalcanti; DAVID, Maria Manuela M.S. A formação matemática do
professor: licenciatura e prática docente escolar. Belo Horizonte: Autêntica
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed.

TCC

Obrigatória

Código:
MAT246

Carga Horária (h)
Teórica
Prática
30
TOTAL
30
Período:
Pré-Requisito:
Oitavo
MAT234, MAT239

Créditos
2
2
Departamento:

Ementa:
O aluno irá desenvolver um projeto de pesquisa em Ensino de Matemática sob a orientação de um dos professores
do Curso de Licenciatura em Matemática.
Bibliografia básica:
Será relacionado à área em que o aluno vai desenvolver o seu projeto de pesquisa no Ensino de Matemática.

OPTATIVAS
Carga Horária (h)
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Teórica
Prática
TOTAL

Créditos
30
30
60

2
2
4
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Obrigatória

Código:
MAT250

Período:

Pré-Requisito:

Departamento:

Ementa:
Tendências da Educação Matemática: etnomatemática, tecnologias da informação e comunicação e educação
matemática, resolução de problemas e investigação matemática, ensino de geometria e em álgebra;....
Bibliografia básica:
BICUDO, Maria Aparecida V. (org.). Pesquisa em Educação Matemática: concepções e perspectivas. São
Paulo: UNESP.
BICUDO, Maria Aparecida V.; BORBA, Marcelo C. Educação matemática. São Paulo: Cortez.
MUNIZ, Cristiano Alberto. Brincar e jogar: enlaces teóricos e metodológicos no campo da educação
matemática. Belo Horizonte: Autêntica
Bibliografia Complementar:
ARAÚJO, Jussara de Loiola; BORBA, Marcelo de Carvalho (Org.). Pesquisa qualitativa em educação
matemática. Belo Horizonte: Autêntica.
BARBOSA, Ruy Madsen. Conexões e Educação Matemática: Brincadeiras, explorações e ações V.2. Belo
Horizonte: Autêntica.
BORBA, Marcelo de Carvalho; MALHEIROS, Ana Paula dos Santos; ZULATTO, Rúbia Barcelos
Amaral. Educação a distância online. Belo Horizonte: Autêntica..
MIGUEL, Antonio; BRITO, Arlete de Jesus; CARVALHO, Dione Lucchesi de; MENDES, Iran Abreu. História
da matemática em atividades didáticas. São Paulo: Livraria da Física.
PONTE, João Pedro da; BROCARDO, Joana; OLIVEIRA, Hélia. Investigações matemáticas na sala de
aula. Belo Horizonte: Autêntica.

MODELAGEM MATEMÁTICA

Optativa

Código:
MAT251

Carga Horária (h)
Teórica
30
Prática
30
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:

Créditos
2
2
4
Departamento:

Ementa:
Modelagem Matemática e modelos matemáticos; Esquemas de Modelagem Matemática; Modelos matemáticos
clássicos, como o modelo logístico e o modelo exponencial assintótico; Teoria dos Grafos; e Modelagem
Matemática e Tecnologias da Informação e Comunicação; Histórico da Modelagem Matemática no Ensino
Brasileiro; Justificativas e Finalidades da Modelagem Matemática; Modelagem Matemática e Educação
Matemática Crítica (poder formatador da matemática e ideologia da certeza); Modelagem Matemática e
Tecnologias da Informação e Comunicação; Concepções de Modelagem Matemática.
Bibliografia básica:
BASSANEZI, R. C. Ensino-aprendizagem com modelagem matemática: uma nova estratégia. São Paulo:
Contexto.
BIEMBENGUT, M. S.; HEIN, N. Modelagem Matemática no ensino. São Paulo: Contexto.
RODRIGUES, Carolina Innocente; BARBOSA, Ruy Madsen; FERRAREZI, Luciana Aparecida; ARAIUM,
Raquel (Coord.). Aprendendo com jogos: conexões e educação matemática. Belo Horizonte: Autêntica.
Bibliografia Complementar:
BARBOSA, Ruy Madsen. Conexões e educação matemática: Brincadeiras, explorações e ações V.2. Belo
Horizonte: Autêntica.
BICUDO, Maria Aparecida V.; BORBA, Marcelo C. Educação matemática. São Paulo: Cortez.
GUELLI, Oscar. Jogando com a matemática. São Paulo: Ática.
MUNIZ, Cristiano Alberto. Brincar e jogar: enlaces teóricos e metodológicos no campo da educação
matemática. Belo Horizonte: Autêntica.
PAIS, Luiz Carlos. Ensinar e aprender matemática. Belo Horizonte: Autêntica.
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Álgebra III

Optativa

Código:
MAT252

Carga Horária (h)
Teórica
30
Prática
30
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:

Créditos
2
2
4
Departamento:

Ementa:
Equação do 3º e 4º grau. Extensões solúveis por radicais. Extenções algébricas e transcendentes. Grau de uma
extensão. Construção com régua e compasso. Apresentação do teorema de Galois e aplicação à do 5º grau.
Bibliografia básica:
ANDRADE, José Fernandes Silva. Tópicos especiais em Álgebra. Rio de Janeiro: SBM
ANTON, Howard; RORRES, Chris. Álgebra linear com aplicações.. Porto Alegre: Bookman,
GARCIA, Arnaldo; LEQUAIN, Yves. Elementos de álgebra. Rio de Janeiro: IMPA (Projeto Euclides)

Bibliografia Complementar:
GUELLI, Oscar. Equação: o idioma da álgebra. São Paulo: Ática
HEFEZ, Abramo. Curso de álgebra: volume 1. Rio de Janeiro: IMPA
KAPLAN, Cálculo avançado. Edgard Blucher.
KREYSZIG, Erwin. Matemática superior para engenharia: volume 1. Rio de Janeiro: LTC
VIDIGAL, Angela; AVRITZER, Dan; SOARES, Eliana Farias e; BUENO, Hamilton Prado. Fundamentos de
álgebra. Belo Horizonte: UFMG

GEOMETRIA DIFERENCIAL

Optativa

Código:
MAT256

Carga Horária (h)
Teórica
30
Prática
30
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:

Créditos
2
2
4
Departamento:

Ementa:
Estudo local das curvas no plano e no espaço; Triedro de Frenet e fórmulas; Torema fundamental das curvas;
Estudo local das superfícies; curvaturas; Geodésicas; classificação dos pontos de uma superfície.
Bibliografia básica:
DO CARMO, M. P. Geometria Diferencial de Curvas e Superfícies - Textos Universitários. Rio de Janeiro:
SBM.
TENENBLAT, Keti. Introdução à Geometria Diferencial. São Paulo: Edgard Blucher.
LIMA, E. L. Análise Real, vol 2. Col Matemática Universitária. Rio de Janeiro: IMPA.
Bibliografia Complementar:
BOYCE, William E; DIPRIMA, Richard C. Equações diferenciais elementares e problemas de valores de
contorno. Rio de Janeiro: LTC.
CAMARGO, Ivan de; BOULOS, Paulo. Geometria analítica: um tratamento vetorial. São Paulo: Pearson
Prentice Hall.
CARMO, Manfredo Perdigão do. Formas diferenciais e aplicações. Rio de Janeiro: SBM.
DESENHO Geométrico. Florianópolis: UFSC (Série Didática).
DOLCE, Osvaldo; POMPEO, José Nicolau. Fundamentos de Matemática Elementar 10: Geometria Espacial.
São Paulo: Atual.

TOPOLOGIA

Carga Horária (h)
Teórica
30
Prática
30

Créditos
2
2
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Optativa

Código:
MAT257

TOTAL
Período:

60
Pré-Requisito:

4
Departamento:

Ementa:
Estudo dos espaços métricos, topológicos e suas propriedades; Equivalência topológica. Invariantes
topológicos. Espaços métricos. Tipos de espaços topológicos. Homotopia.
Bibliografia básica:
DOLCE, Osvaldo; POMPEO, José Nicolau. Fundamentos de Matemática Elementar 9: Geometria Plana. São
Paulo: Atual
LIMA, E. L. Análise Real, vol 2. Col Matemática Universitária. Rio de Janeiro: IMPA.
LIMA, Elon Lages. Elementos de topologia geral. Rio de Janeiro: SBM
Bibliografia Complementar:
CARMO, Manfredo Perdigão do. Geometria diferencial de curvas e superfícies. Rio de Janeiro: SBM.
DOLCE, Osvaldo; POMPEO, José Nicolau. Fundamentos de Matemática Elementar 10: Geometria
Espacial. São Paulo: Atual
HOFFMAN, L. D. Cálculo – um curso moderno e suas aplicações. Rio de Janeiro: LTC.
KAPLAN, Wilfred. Cálculo avançado: volume II. São Paulo: Blucher
SPIVAK, Michael. Cálculo em Variedades. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna.

ANÁLISE EM Rn

Optativa

Código:
MAT253

Carga Horária (h)
Teórica
30
Prática
30
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:

Créditos
2
2
4
Departamento:

Ementa:
Estudo das funções e aplicações definidas em subconjuntos do espaço euclidiano n -dimensional:
definições, topologia, caminhos e diferenciabilidade.
Bibliografia básica:
KAPLAN, Cálculo avançado. Edgard Blucher.
LIMA, Elon Lages. Análise Real, vol 2 – Col Matemática Universitária. Rio de Janeiro: IMPA.
SPIVAK, Michael. Cálculo em Variedades. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna.
Bibliografia Complementar:
ACKER, Felipe. Análise vetorial clássica. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática.
BARBOSA, João Lucas Marques. Geometria euclidiana plana. Rio de Janeiro: SBM.
CARMO, Manfredo Perdigão do. Formas diferenciais e aplicações. Rio de Janeiro: SBM
CARVALHO, Paulo Cezar Pinto. Introdução à geometria espacial. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de
Matemática
DOLCE, Osvaldo; POMPEO, José Nicolau. Fundamentos de Matemática Elementar 10: Geometria
Espacial. São Paulo: Atual

TEORIA DAS EQUAÇÕES
DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS
Optativa

Código:
MAT254

Carga Horária (h)
Teórica
30
Prática
30
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:

Créditos
2
2
4
Departamento:

Ementa:
Operadores diferenciais lineares. Equações diferenciais lineares. Existência e unicidade de soluções. Dimensão do
espaço de soluções de uma equação diferencial homogênea. Sistemas de equações diferenciais lineares. Teoremas
de existência e unicidade. Estabilidade das soluções.
Bibliografia básica:
ZILL, D. G. e CULLEN, M. R. Equações Diferenciais vol 1 e 2. São Paulo: Makron Books.
MONTEIRO, Luiz Henrique A. Sistemas Dinâmicos. São Paulo: Livraria da Física.
DI PRIMA, R. e BOYCE. Equações Diferenciais Elementares e Problemas com Valores de Contorno. São
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Paulo: LTC.

Bibliografia Complementar:
CUNHA, M. Cristina C. Métodos numéricos. Campinas : Unicamp.
IORIO JÚNIOR, Rafael José; IÓRIO, Valéria de Magalhães. Equações diferenciais parciais: uma
introdução. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada(Projeto Euclides).
STEWART, J. Cálculo, vol. 2. São Paulo: Editora Pioneira.
SIMMONS, George. Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 2, São Paulo: McGraw-Hill.
THOMAS, G. B. Cálculo vol II. São Paulo: Pearson Education.

ÁLGEBRA LINEAR II

Optativa

Código:
MAT261

Carga Horária (h)
Teórica
30
Prática
30
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:

Créditos
2
2
4
Departamento:

Ementa:
Espaços vetoriais com produto interno, ortogonalidade. Teorema da decomposição primária. Formas de Jordan.
Teorema Espectral. Formas bilineares e quadráticas.
Bibliografia básica:
CALLIOLI, Carlos A., DOMINGUES, Higino H., COSTA, Roberto C. F. Álgebra Linear e Aplicações. São
Paulo: Atual Editora.
ANTON Howard & RORRES Chris. Álgebra Linear com Aplicações. Porto Alegre: Ed. Bookman.
LIMA, Elon L., Álgebra Linear, Coleção Matemática Universitária. Rio de Janeiro: IMPA.
Bibliografia Complementar:
BOLDRINI, José Luis. Álgebra Linear. São Paulo: Harbra.
ARAÚJO, Thelmo Pontes de. Álgebra linear: teoria e aplicações. Rio de Janeiro: SBM.
LIMA, Elon Lages. Geometria analítica e álgebra linear. Rio de Janeiro: IMPA.
LIPSCHUTZ, Seymour. Álgebra linear. Porto Alegre: Bookman, (Coleção Schaum)
MACHADO, Antonio dos Santos. Matemática: temas e metas, 3 : sistemas lineares e combinatória. São Paulo:
Atual.

INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

Optativa

Código:
MAT255

Carga Horária (h)
Teórica
30
Prática
30
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:

Créditos
2
2
4
Departamento:

Ementa:
Testes de hipóteses. Análise de variância. Estatística não-paramétrica: introdução. Regressão e correlação linear
simples.
Bibliografia básica:
MEYER, P. L., Probabilidade, Aplicações à Estatística. Rio de Janeiro: LTC.
COSTA NETO, P. L. de Oliveira, Estatística. São Paulo: Editora Edgard Blucher.
BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. Estatística básica. São Paulo: Editora Atual.
Bibliografia Complementar:
LAPPONI, Juan Carlos. Estatística usando Excel. Rio de Janeiro: Elsevier.
MORETTIN, L. G. Estatística Básica. São Paulo: Pearson Makron Books.
MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística Básica: probabilidade e inferência. São Paulo: Pearson Prentice Hall.
SPIEGEL, R. Murray, Estatística. São Paulo: Editora Mc Graw Hill.
TOLEDO, Geraldo Luciano; OVALLE, Ivo Izidoro. Estatística Básica. São Paulo: Atlas.
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INGLÊS INSTRUMENTAL

Optativa

Código:
LET115

Carga Horária (h)
Teórica
60
Prática
0
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:

Créditos
4
0
4
Departamento:

Ementa:
Aplicação de estratégias específicas que levem à compreensão de textos acadêmicos em língua inglesa. Aspectos
lexicais e estruturais da língua inglesa.
Bibliografia básica:
MARQUES, Amadeu. Dicionário Inglês-Português: Português-Inglês. São Paulo: Ática.
VAGONES, Elvira Wanda. Michaelis: dicionário escolar: Inglês - Português. São Paulo: Melhoramentos.
TORRES, Nelson. Gramática Prática da Língua Inglesa: o inglês descomplicado. São Paulo: Saraiva.
Bibliografia complementar:
ARRUDA, José Jobson. Nova história moderna e contemporânea: da transição feudalismo-capitalismo à
Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Bauru, SP: Edusc. (Coleção história).
AUN, Eliana; MORAES, Maria Clara Prete de; SANSANOVICZ, Neuza Bilia. Inglês para o Ensino Médio. São
Paulo: Saraiva.
CRUZ, Décio Torres; SILVA, Aba Valéria; ROSAS, Marta. Inglês.com.textos para informática. Salvador:
Disal.
FÜRSTENAU, Eugênio. Novo dicionário de termos técnicos inglês-português. São Paulo: Globo.
GARRIDO, Maria Lina; PRUDENTE, Clese Mary. Con Test: inglês para concursos. Barueri, SP: Disal

ONDAS, SOM E LUZ

Optativa

Código:
FIS218

Carga Horária (h)
Teórica
30
Prática
30
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:

Créditos
2
2
4
Departamento:

Ementa:
Ondas mecânicas. Ondas transversais e ondas longitudinais. Cinemática do movimento ondulatório. Ondas em
cordas. Velocidade de onda numa corda esticada. Propagação de energia e momento. Ondas harmônicas.
Superposição e interferência de ondas. Formação de ondas estacionárias numa corda finita. Modos normais. Som.
Ondas de pressão e ondas de deslocamento. Intensidade sonora. Nível de intensidade sonora. Interferência de
fonte dupla. Batimentos. Fisiologia da percepção sonora. Altura e timbre de um som. Efeito Doppler. Luz como
fenômeno ondulatório. Equações de Maxwell e equação de onda eletromagnética. Velocidade da onda
eletromagnética. Propagação de energia e momento por uma onda eletromagnética. Vetor de Poynting,
intensidade e pressão da radiação. Polarização da luz. Interferência luminosa. Difração da luz.
Bibliografia básica:
YOUNG, Hugh D. Sears & Zemansky Física II – Termodinâmica e Ondas. São Paulo: Addison Wesley.
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica - 2 Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor. São Paulo:
Edgard Blücher.
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica - 4 Ótica, Relatividade e Física Quântica. São Paulo:
Edgard Blücher.
Bibliografia Complementar:
BARTHEM, Ricardo. A Luz - Coleção Temas Atuais de Física / SBF. São Paulo:
Editora Livraria da Física.
CARVALHO, Regina Pinto de. Microondas - Coleção Temas Atuais de Física/SBF. São Paulo: Editora
Livraria da Física.
DORIA, Mauro M. e MARINHO, Francioli. Ondas e Bits - Coleção Temas Atuais de Física / SBF. São Paulo:
Editora Livraria da Física.
OKUNO, Emico e VILELA, Maria Aparecida Constantino. Radiação ultravioleta: características e efeitos Coleção Temas Atuais de Física / SBF. São Paulo: Editora Livraria da Física.
YOUNG, Hugh D. Sears & Zemansky Física IV – Ótica e Física Moderna. São Paulo: Addison Wesley.
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ELETRICIDADE E
ELETROMAGNETISMO
Optativa

Código:
FIS217

Carga Horária (h)
Teórica
30
Prática
30
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:

Créditos
2
2
4
Departamento:

Ementa:
Carga elétrica. Lei de Coulomb. Campo elétrico. Movimento de partículas carregadas em campo elétrico. Campo
elétrico produzido por distribuições de cargas. Lei de Gauss. Potencial elétrico. Capacitores e capacitância.
Campos elétricos na matéria. Dielétricos. Condução elétrica. Modelo de Drude. Densidade de corrente e corrente
elétrica. Resistividade e resistência elétricas. Circuitos de corrente contínua. Medidores de tensão, corrente e
resistência. Geradores e força eletromotriz. Campo magnético. Força de Lorentz. Movimento de partículas
carregadas em campo magnético. Fontes do campo magnético. Lei de Ampère. Indução eletromagnética. Lei de
Faraday. Auto-indutância e indutância mútua. Propriedades magnéticas da matéria. Circuitos de corrente
alternada; circuito RLC. Corrente de deslocamento e as equações de Maxwell. Ondas eletromagnéticas.
Atividades de Laboratório.
Bibliografia básica:
YOUNG, Hugh D.. Sears & Zemansky Física III – Eletromagnetismo. São Paulo: Addison Wesley.
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica - 3 Eletromagnetismo. São Paulo: Edgard Blücher.
GUERRA, Andréia; REIS, José Cláudio e BRAGA, Marco. Faraday e Maxwell eletromagnetismo: da indução
aos dínamos. São Paulo: Atual.

Bibliografia Complementar:
BARTHEM, Ricardo. A Luz - Coleção Temas Atuais de Física / SBF. São Paulo: Editora Livraria da Física.
BRAGA, Marco; GUERRA, Andréia; REIS, José Cláudio. Faraday e Maxwell: eletromagnetismo:da indução
aos dínamos. São Paulo: Atual
LUIZ, Adir Moyses. Física 3: Eletromagnetismo: teoria e problemas resolvidos. São Paulo: Livraria da Física.
OKUNO, Emico e VILELA, Maria Aparecida Constantino. Radiação ultravioleta: características e efeitos Coleção Temas Atuais de Física / SBF. São Paulo: Editora Livraria da Física.
TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. Física 3: para cientistas e engenheiros. Rio de Janeiro: LTC

ESTRUTURA DE DADOS

Optativa

Código:
INF027

Carga Horária (h)
Teórica
30
Prática
30
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:

Créditos
2
2
4
Departamento:

Ementa:
Tipos Abstratos de Dados (Representação e Manipulação). Estrutura de Dados Fundamentais: listas, pilhas,
árvores, heaps e generalizações. Algoritmos de Busca em memória principal (busca binária, busca por
interpolação, busca seqüencial). Arquivos com organização seqüencial e métodos de busca. Arquivos com
organização em estrutura de árvores (árvore B e variações). Conceito de complexidade de algoritmos. Estruturas
de dados no paradigma de objetos. Tipos abstratos de objetos (Representação e Manipulação). Desenvolvimento,
implementação e teste de estruturas de dados.
Bibliografia básica:
FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. Lógica de programação: a construção
de algorítmos e estruturas de dados. 3.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall. 11.ex – 3.ed.
ZIVIANI, N.. Projeto de Algoritmos com implementações em Pascal e C. Rio de Janeiro: Pioneira Thomson
Learning.
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PREISS, B. R. Estrutura de Dados e Algoritmos. Rio de Janeiro: Elsevier Editora LTDA..

Bibliografia Complementar:
GUIMARÃES, Angelo de Moura; LAGES, Newton Alberto de Castilho. Algoritmos e estruturas de dados. Rio
de Janeiro: LTC.
MEDINA, Marco; FERTIG, Cristina. Algoritmos e programação: teoria e prática. São Paulo: Novatec.
FARRER, Harry; BECKER, Christiano Gonçalves; FARIA, Eduardo Chaves; CAMPOS FILHO, Frederico
Ferreira. Programação estruturada de computadores: pascal estruturado. Rio de Janeiro: LTC.
MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica para o desenvolvimento
de programação de computadores. São Paulo: Érica.
MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Estudo dirigido de algoritmos. São Paulo:
Érica.

SISTEMAS OPERACIONAIS

Optativa

Código:
INF028

Carga Horária (h)
Teórica
30
Prática
30
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:

Créditos
2
2
4
Departamento:

Ementa:
Introdução: O que é um Sistema Operacional, Funções do sistema operacional, Evolução dos sistemas
operacionais, Componentes de um Sistema Operacional. Conceitos Básicos - Monoprogramação,
Multiprogramação, Processos, Arquivos, Chamadas de Sistema, Interrupção, Concorrência, Estruturas de
Sistemas Operacionais. Gerência de Processos: Conceitos. Estados de Processo. Tipos de Processo. Primitivas de
sincronização Sincronização - semáforos, monitores. Comunicação entre processos. Programas multithreads.
Problemas clássicos. Escalonamento. Problemas - deadlock, starvation. Conceitos básicos: Caracterização,
Prevenção, Detecção e recuperação Gerência de Memória: Endereços lógicos e físicos. Alocação. Swapping.
Memória Virtual. Paginação. Segmentação. Gerência de Dispositivos: Device drivers. Dispositivos de E/S.
Sistemas de arquivos: Arquivos. Diretórios. Alocação de espaço. Proteção. Sistemas de Proteção. Segurança X
Proteção. Estudos de Caso.
Bibliografia básica:
OLIVEIRA R S. & CARISSIMI, A. Silva. Sistemas Operacionais. São Paulo: Editora Sagra-Luzzato.
TANENBAUM, Andrew S.. Sistemas Operacionais –Modernos. São Paulo: Prentice Hall do Brasil.
TANENBAUM, Andrew S.; WOODHULL, Albert S. Sistemas operacionais: projeto e implementação. Porto
Alegre: Bookman.

Bibliografia Complementar:
FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. Lógica de programação: a construção
de algorítmos e estruturas de dados. São Paulo: Pearson Prentice Hall.
MACHADO, Francis Berenger; MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de Sistemas Operacionais. Rio de Janeiro:
LTC.
MACHADO, Francis Berenger; MAIA, Luiz Paulo. Fundamentos de sistemas operacionais. Rio de Janeiro:
LTC.
MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Estudo dirigido de algoritmos. São Paulo:
Érica.
PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. Lógica de programação e estruturas de dados, com aplicações em java.
São Paulo: Pearson Prentice Hall.

EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
Optativa

Código:

Carga Horária (h)
Teórica
60
Prática
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:

Créditos
4
4
Departamento:
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EDU168
Ementa:
Características do ensino a distância. Suporte de redes de computadores para ambientes de EAD: motivações e
dificuldades, ambiente de suporte, mecanismos de recuperação de informações on-line e construção do
conhecimento. Modelos de EAD: sistemas instrucionais de primeira e Segunda geração; modelos teóricos de
aprendizagem; ambientes de aprendizagem em grupo e via rede; multimídia na EAD. Estudo dos processos
pedagógicos e tecnológicos envolvidos na elaboração de projetos de EAD.
Bibliografia básica:
BELLONI, M.L. Educação a distância. Campinas, Editora Autores Associados.
NEDER, Maria Lucia Cavalli; PRETI, Oreste (Org.). Educação a distância: sobre discursos e práticas.
Brasília: Liber Livro.
TORI, Romero. Educação Sem Distância: As tecnologias interativas na redução de distâncias em ensino e
aprendizagem. São Paulo: Senac São Paulo (Coleção Escola do Futuro, Universidade de São Paulo).

Bibliografia Complementar:
BORBA, Marcelo de Carvalho; MALHEIROS, Ana Paula dos Santos; ZULATTO, Rúbia Barcelos
Amaral. Educação a distância online. Belo Horizonte: Autêntica.
BORBA, Marcelo de Carvalho; PENTEADO, Miriam Godoy. Informática e educação matemática. Belo
Horizonte: Autêntica
FREITAS, Maria Teresa de Assunção (Org.). Cibercultura e formação de professores. Belo Horizonte:
Autêntica.
MASSCHELEIN, Jan; SIMONSEN, Maarten. A pedagogia, a democracia, a escola. Belo Horizonte: Autêntica.
SILVA, Robson Santos da. Moodle para autores e tutores. São Paulo: Novatec

FILOSOFIA DA CIÊNCIA

Carga Horária (h)
Teórica
45
Prática
Prática de
15
ensino
TOTAL
60
Pré-Requisito:
Período:

Créditos
3
1

4
Código:
Departamento:
Optativa
HUM153
Ementa: Filosofia e Ciência: a ciência como objeto de reflexão filosófica. A Filosofia da Ciência no século
XX. Ciência e Método Científico: empirismo, método indutivo e método hipotético dedutivo. Círculo de Viena
e Karl Popper. As filosofias de Kuhn, Lakatos e Feyerabend.
Bibliografia básica:
ALVES, Rubens. Filosofia da Ciência. São Paulo. Brasiliense. 1981.
GUIMARÃES, Bruno; ARAÚJO, Guaracy; PIMENTA, Olímpio. Filosofia como esclarecimento. Belo
Horizonte: Autêntica.
REIS, José Carlos. A história entre a filosofia e a ciência. Belo Horizonte: Autêntica.
Bibliografia Complementar:
CASTELO BRANCO, Guilherme. Michel Foucault: filosofia e biopolítica. Belo Horizonte: Autêntica.
EINSTEIN, Albert; INFELD, Leopold. A evolução da Física. Rio de Janeiro: Zahar,
MENEZES, Luis Carlos de. A matéria: uma aventura do espírito : fundamentos e fronteiras do
conhecimento físico. São Paulo: Livraria da Física,
MORIN, Edgar. Os sete saberes Necessários à Educação do Futuro. São Paulo: Cortez.
PENTEADO, Paulo Cesar M.; TORRES, Carlos Magno A. Física: ciência e tecnologia: volume 1. São Paulo:
Moderna
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EDUCAÇÃO E TRABALHO

Carga Horária (h)
Teórica
45
Prática
Prática de
15
ensino
TOTAL
60
Pré-Requisito:
Período:

Créditos
3
1

4
Código:
Departamento:
Optativa
HUM154
Ementa: Educação e trabalho e sua relação com as políticas públicas e as práticas pedagógicas. Correntes e
tendências da educação no Brasil, com ênfase na relação entre economia, trabalho e educação. O papel da
escola e do educador na sociedade tecnológica. O trabalho como determinante da condição humana. História
do trabalho. A organização do trabalho na sociedade moderna. Mudanças tecnológicas e a educação. A
escola e o novo paradigma tecnológico.
Bibliografia Básica:
ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação o trabalho. 6ª
Reimpressão. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 101 – 118.
KUENZER, Acácia Z. Pedagogia da Fábrica. As relações de produção e a educação do trabalhador. 6ª
edição. São Paulo: Cortez, 2002.
SOARES, Maria Clara. Banco Mundial: políticas e reforma. In: WARDE, M.J. (Org.). O banco Mundial e
as Políticas Educacionais. S.Paulo:Cortez. 1996.

Bibliografia Complementar
CAMPOS, Regina Célia Passos Ribeiro de (Org.). Pesquisa, educação e formação humana: nos trilhos da
história. Belo Horizonte: Autêntica.
FREITAS, Maria Teresa de Assunção (Org.). Cibercultura e formação de professores. Belo Horizonte:
Autêntica.
FREITAS, Luis Carlos de. Crítica da organização do trabalho pedagógico e da didática. 11. ed. Campinas :
Papirus
HERNANDEZ, Fernando; VENTURA, Montserrat. A organização do currículo por projetos de trabalho: o
conhecimento e um caleidoscópio. 5.ed. Porto Alegre: Artmed
MOREIRA, Plínio Cavalcanti; DAVID, Maria Manuela M. S. A formação matemática do
professor: licenciatura e prática docente escolar. 2.ed. Belo Horizonte: Autêntica

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL

Carga Horária (h)
Teórica
45
Prática
Prática de
15
ensino
TOTAL
60
Pré-Requisito:
Período:

Créditos
3
1

4
Código:
Departamento:
Optativa
EDU167
Ementa: Visão clássica da psicologia organizacional: história e desdobramentos; Temas e questões atuais da
psicologia organizacional; A organização como sistema social; Evolução da estrutura das empresas; A
relação do Homem com seu trabalho; Qualidade de Vida no Trabalho; Psicopatologia do trabalho; Psicologia
do consumidor; Características dos grupos - como se formam, hierarquia, normas, papéis e coesão, liderança
e poder; Motivação; Percepção; Atitude e diferenças individuais; Comunicação. Administração de Conflitos.
Bibliografia básica:
FALCÃO, Jorge Tarcísio da Rocha. Psicologia da educação matemática: uma introdução. Belo Horizonte:
Autêntica.
FREITAS, Luis Carlos de. Crítica da organização do trabalho pedagógico e da didática. Campinas :
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Papirus, (Magistério : Formação e Trabalho Pedagógico).
CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia da aprendizagem. Petrópolis: Vozes.

Bibliografia Complementar:
SPECTOR, Paul E. Psicologia nas organizações. São Paulo: Saraiva.
ZANELLI, José Carlos; BORGES-ANDRADE, Jairo Eduardo; BASTOS, Antonio Virgilio Bitencourt
(Org.). Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed.
COLL, César; MARCHESI, Alvaro; PALÁCIOS, Jesus. Desenvolvimento psicológico e educação: volume
1: psicologia evolutiva. Porto Alegre: Artmed, (Biblioteca Artmed).
HERNANDEZ, Fernando; VENTURA, Montserrat. A organização do currículo por projetos de
trabalho: o conhecimento e um caleidoscópio. . Porto Alegre: Artmed.
LEVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. São Paulo:
Editora 34.

RELAÇÕES RACIAIS E EDUCAÇÃO

Carga Horária (h)
Teórica
60
Prática
Prática de
ensino
TOTAL
60
Pré-Requisito:
Período:

Créditos
4
-

4
Código:
Departamento:
Optativa
EDU164
Ementa: Estudar as bases legais nacionais e internacionais que tratam da promoção e igualdade étnica e
racial, e sua efetividade no Brasil e no mundo, atentando tanto para como os conceitos de raça e etnia têm-se
constituído, social e culturalmente, no Brasil, desde a colonização até a contemporaneidade, quanto para
apropriação desses conteúdos por parte dos currículos escolares. Discutir de forma crítica e multidisciplinar
as teorias e as práticas pedagógicas para uma educação das relações étnicas e raciais.
Bibliografia básica:
FALCÃO, Jorge Tarcísio da Rocha. Psicologia da educação matemática: uma introdução. Belo
Horizonte: Autêntica.
GOMES, Nilma Lino (Org.). Um olhar além das fronteiras: educação e relações raciais. Belo Horizonte:
Autêntica.
PEREIRA, Rosa Vani. Aprendendo valores étnicos na escola. Belo Horizonte: Autêntica.
Bibliografia Complementar:
AMÂNCIO, Iris Maria da Costa; GOMES, Nilma Lino; JORGE, Miriam Lúcia dos Santos. Literaturas
africanas e afro-brasileira na prática pedagógica. Belo Horizonte: Autêntica.
COSTA, Antonio Carlos Gomes da. O professor como educador: um resgate necessário e
urgente. Salvador: Fundação Luíz Eduardo Magalhães.
HERNANDEZ, Leila Maria Gonçalves Leite. A África na sala de aula: visita à história
contemporânea. São Paulo: Selo Negro.
TOMAZ, Vanessa Sena; DAVID, Maria Manuela M.S. Interdisciplinaridade e aprendizagem da
matemática em sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica (Tendências em educação matemática).
SOUZA, Marina de Mello e. África e Brasil Africano. São Paulo: Ática.
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RELAÇÕES INTERPESSOAIS E
EDUCAÇÃO

Carga Horária (h)
Teórica
30
Prática
Prática de
15
ensino
TOTAL
45
Pré-Requisito:
Período:

Créditos
30
1

3
Código:
Departamento:
Optativa
EDU171
Ementa: Enfatiza aspectos relativos a Compreensão e o desenvolvimento das relações interpessoais na
escola dentro de um enfoque humanístico, ético, crítico e democrático, estudando as relações e inter-relações
de/entre pessoas, grupos e instituições. Comunicação, fator fundamental nas relações interpessoais: conteúdo
lógico, psicológico, manifesto e latente; tarefa explícita e implícita; comunicação como exercício de
convivência.
Bibliografia básica:
FRITZE, Silvino. J. Relações Humanas Interpessoais. Petrópolis: Vozes.
LIMA, Lauro de Oliveira. Dinâmicas de grupo na empresa, no lar e na escola: grupos de treinamento
para a produtividade. Petrópolis: Vozes.
MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento interpessoal: treinamento em grupo. Rio de Janeiro: José Olympio.

Bibliografia Complementar:
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações.
Rio de Janeiro: Campus.
GANDIN, Danilo. A prática do planejamento participativo: na educação e em outras instituições, grupos
e movimentos dos campos cultural, social, político, religioso e governamental. Petrópolis: Vozes.
WEIL, Pierre; TOMPAKOW, Roland. O corpo fala: a linguagem silenciosa da comunicação não-verbal.
Petrópolis: Vozes, ISBN 9788532602084.
SITE
PEREIRA, Aliger dos Santos. Disco virtual. Disponível em< http://aliger.zip.net>.Acesso: < 30.out.2015>.
TOMAZ, Vanessa Sena; DAVID, Maria Manuela M.S. Interdisciplinaridade e aprendizagem da matemática
em sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica.

CURRÍCULO E NOVAS
TECNOLOGIAS

Carga Horária (h)
Teórica
45
Prática
Prática de
15
ensino
TOTAL
60
Pré-Requisito:
Período:

Créditos
3
1

4
Código:
Departamento:
Optativa
EDU169
Ementa: Tecnologia e implicações pedagógicas; Linguagens, Códigos e suas tecnologias; Ciências da
Natureza, Matemática e Tecnologia; Ciências humanas e Tecnologia, Articulações entre áreas de
conhecimento e tecnologia.
Bibliografia básica:
CANDAU, Vera Maria. Didática, currículo e saberes escolares. Rio de Janeiro, DP&A.
KENSKI, Vani Moreira. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. Campinas, SP: Papirus.
MACEDO, Roberto Sidnei. Currículo e processos formativos: experiências, saberes e culturas. Salvador:
Edufba.
Bibliografia Complementar:
CARVALHO, A. M. P. e GIL PÉRES, D. Formação de professores de ciências: tendências e inovações.
São Paulo: Cortez, 1993.
HERNANDEZ, Fernando; VENTURA, Montserrat. A organização do currículo por projetos de
trabalho: o conhecimento e um caleidoscópio. Porto Alegre: Artmed.
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LEVY, P. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. Rio de Janeiro:
Ed. 34.
LEVY, P. O que é o virtual. Rio de Janeiro: Ed. 34.
PRADO, M.E.B.B. VALENTE, J.A. “A formação na ação do professor: Uma abordagem na e para uma
nova prática pedagógica”. Disponível em: http://www.nied.unicamp.br/oea/pub/livro4/

EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS

Carga Horária (h)
Teórica
45
Prática
Prática de
15
ensino
TOTAL
60
Pré-Requisito:
Período:

Créditos
3
1

4
Código:
Departamento:
Optativa
EDU165
Ementa: Os aspectos sociais, políticos e epistemológicos presentes nas diferentes concepções de educação
de jovens e adultos. As políticas públicas no âmbito da EJA.Os processos de ensino-aprendizagem e as
alternativas metodológicas na educação de jovens e adultos.O papel social, político e cultural da educação de
jovens e adultos no contexto atual. Visão histórica, política e social da educação de jovens e adultos (EJA)
no contexto da educação popular. Os sujeitos das políticas públicas de EJA. O trabalho político-pedagógico
no cotidiano da EJA.
Bibliografia básica:
MUNIZ, Cristiano Alberto. Brincar e jogar: enlaces teóricos e metodológicos no campo da educação
matemática. Belo Horizonte: Autêntica
PAIS, Luiz Carlos. Ensinar e aprender matemática. Belo Horizonte: Autêntica
RODRIGUES, Carolina Innocente; BARBOSA, Ruy Madsen; FERRAREZI, Luciana Aparecida; ARAIUM,
Raquel (Coord.). Aprendendo com jogos: conexões e educação matemática. Belo Horizonte: Autêntica
Bibliografia Complementar:
AFONSO, Almerindo Janela. Avaliação educacional: regulação e emancipação: para uma sociologia das
políticas avaliativas contemporâneas. São Paulo: Cortez.
BARBOSA, Ruy Madsen. Conexões e educação matemática: Brincadeiras, explorações e ações
V.2. Belo Horizonte: Autêntica
CARTA NA ESCOLA: atualidades em sala de aula. São Paulo: Confiança
DE TOMMASI, Livia; WARDE, Mirian Jorge; HADDAD, Sergio (Org.). O Banco Mundial e as políticas
educacionais. São Paulo: Cortez.
FAZENDA, Ivani C. A. (Org.). A pesquisa em educação e as transformações do
conhecimento. Campinas : Papirus.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Optativa

Código:
EDU161

Carga Horária (h)
Teórica
30
Prática
30
TOTAL
60
Período:
Pré-Requisito:
-

Créditos
2
2
4
Departamento:

Ementa:
Vocabulário em língua de sinais brasileira. Tópicos sobre a escrita de sinais. Aquisição do sistema de escrita
de língua de sinais pela compreensão dos códigos próprios de sinais e trabalho prático com a mesma.
Fonologia e morfologia. Morfemas. Uso de expressões faciais gramaticais e afetivas. Estrutura da frase.
Semântica e pragmática.
Bibliografia básica:
CAPOVILLA, Fernando Cesar; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue
da língua de sinais brasileira. 2. ed. São Paulo: USP, 2001.
Sinais de A a L. In: CAPOVILLA, Fernando César. Dicionario enciclopedico ilustrado trilingue da lingua
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de sinais brasileira. Colaboração de Walkiria Duarte Raphael. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2001. v.1.
ISBN:85-314-0668-4.
Sinais de M a Z. In: CAPOVILLA, Fernando César. Dicionario enciclopedico ilustrado trilingue da
lingua de sinais brasileira. Colaboração de Walkiria Duarte Raphael. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2001. v.2.
ISBN:85-314-0669-2.
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA, Elizabeth Oliveira Crepaldi de. Leitura e surdez : um estudo com adultos não oralizados.
Rio de Janeiro: Revinter..
BATISTA, Antônio Augusto Gomes; GALVÃO, Ana Maria de Oliveira (Org.). Leitura: práticas,
impressos, letramentos. Belo Horizonte: Autêntica..
DINIZ, Margareth. Inclusão de pessoas com deficiência e/ou necessidades especificas: avanços e
desafios. Belo Horizonte: Autêntica.
FERNANDES, Eulália. Surdez e bilingüismo. Porto Alegre: Mediação.
GOES, Maria Cecilia Rafael de. Linguagem, surdez e educacao. Campi nas: Autores Associados.

PESQUISA EM EDUCAÇÃO

Carga Horária (h)
Teórica
30
Prática
Prática de
30
ensino
TOTAL
60
Pré-Requisito:
Período:

Créditos
2
2

4
Código:
Departamento:
Optativa
EDU166
Ementa: O campo científico: concepções de ciência. A importância da pesquisa na produção do
conhecimento. Ciência e pesquisa: o conhecimento pedagógico e a produção científica. A organização do
trabalho científico: a formação do professor-pesquisador.
Bibliografia básica:
GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar. Como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais. Rio
de Janeiro :Record.
MARCONI, Marina; LAKATOS, Eva. Maria. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Ed.
Atlas.
SEVERINO, A. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez.

Bibliografia Complementar:
CARVALHO, A. M. P. e GIL PÉRES, D. Formação de professores de ciências: tendências e inovações.
São Paulo: Cortez.
DEMO, P. Pesquisa e construção do conhecimento. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
______. Metodologia científica em ciências sociais. São Paulo : Atlas.
______. Pesquisa. Princípio científico e educativo. São Paulo : Cortez.
PEREIRA-DINIZ, Júlio Emílio; ZEICHNER, Kenneth M. (Org.). A pesquisa na formação e no trabalho
docente. Belo Horizonte: Autêntica.
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16. ANEXO II - REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
Capítulo I
DA FINALIDADE
Art.1º Em consonância com o que estabelece a Lei 11.788 de 25/09/2008, as Diretrizes
CNE/CES 1.302/2001, a Resolução CNE/CP 1 de 18/02/2002, CNE/CP 2 de 19/02/2002, e o
Projeto Pedagógico do Curso, o presente Regulamento tem por finalidade normatizar as
atividades do Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Licenciatura em Matemática, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus Camaçari.

Capítulo II
DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS

Art.2º Para os fins do disposto neste Regulamento considera-se o Estágio Curricular
Supervisionado enquanto ato educativo, multidimensional, interdisciplinar e componente
curricular obrigatório, sendo composto por ações/atividades planejadas, programadas,
orientadas/supervisionadas, desenvolvidas e avaliadas com vistas a promoção da qualidade da
formação acadêmica discente.
Art.3º O Estágio Curricular Supervisionado aplica-se a todas as etapas e modalidades da
educação básica e poderá ser realizado em instituições escolares, públicas e comunitárias, no
âmbito do município de Camaçari.
Parágrafo

Único:

O

Estágio

Curricular

Supervisionado

deverá

ser

realizado,

prioritariamente, em instituições parceiras situadas na proximidade e/ou entorno da Instituição
formadora e deve ser iniciado na segunda metade do Curso com matrícula, duração e alocação
estabelecidas conforme Projeto Pedagógico do Curso, em acordo com as normatizações legais
em vigência, lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, CNE/CP01/2002, CNE/CP02/2002 e Diretrizes Curriculares Nacionais da
Licenciatura em Matemática, CNE/CES 1302/2001.
Art.4º São os objetivos do Estágio Curricular Supervisionado:
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I – Oportunizar ao acadêmico do Curso de Licenciatura em Matemática aprendizagem social,
profissional e cultural que lhe possibilitem o preparo para o exercício da docência e de futuras
atividades profissionais;

II – Proporcionar o conhecimento da realidade das instituições escolares em sua organização,
funcionamento, estrutura e relações sociais e humanas entre os diferentes segmentos presentes
na comunidade escolar, com ênfase para a prática pedagógica nela desenvolvida. Num
segundo momento, focalizar o ensino da Matemática desenvolvido nas escolas, culminado
com a elaboração e desenvolvimento de intervenções e/ou projetos interdisciplinares
incorporando resultados da produção de pesquisa em Ensino, especialmente em Ensino de
Matemática.
III – Integrar o Curso às instituições onde se realizarão o Estágio Curricular Supervisionado
com fins de consolidar parcerias e oportunizar experiências e espaços de aprendizagens
mútuas;
IV – Oportunizar ao acadêmico a convivência com a aplicação teórico-prática dos princípios
fundamentais da Matemática, no processo de ensino e aprendizagem, que pressupõe o saber
comunicar, compreender, analisar, refletir, avaliar, problematizar, planejar, intervir, superar e
criar soluções durante todo o processo.

Capítulo III
DAS CONDIÇÕES

Art.5º A realização do Estágio Curricular Supervisionado deverá ser feita mediante
celebração do termo de compromisso de estágio firmado entre o IFBA e a parte concedente,
devidamente assinado pelo discente, pela Coordenação do Estágio Supervisionado e pela
Instituição onde ocorrerá o Estágio.
Capítulo IV
DA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR
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Art.6º O Estágio Curricular Supervisionado será desenvolvido ao longo de quatro
componentes curriculares, a serem ofertados a partir do quinto semestre com uma carga
horária total de 405 (quatrocentas e cinco) horas divididas conforme orientação abaixo:
I – Os Estágios Curriculares Supervisionados I e II serão ofertados nos V e VI semestres,
respectivamente, e promoverão embasamento teórico de conteúdos do ensino fundamental;
período de observação; planejamento de ensino; regência em turmas do ensino fundamental;
elaboração de relatório; seminário.

II – Os Estágios III e IV serão ofertados nos VII e VIII semestres, respectivamente, e
promoverão embasamento teórico de conteúdos do ensino médio; período de observação;
planejamento de ensino; regência em turmas do ensino médio; elaboração de relatório;
seminário.

Parágrafo único: Para integralizar-se à carga horária total das 405 horas, definida no âmbito
do Projeto Pedagógico do Curso, o discente fica obrigado a matricular-se regularmente em
todos os componentes curriculares da execução do Estágio Supervisionado. A carga horária
total do estágio supervisionado será distribuída da seguinte forma:
I.

Estágio Supervisionado em Matemática I, no 5º semestre com carga horária de 60

horas;
II.

Estágio Supervisionado em Matemática II, no 6º semestre com carga horária de 120

horas;
III.

Estágio Supervisionado em Matemática III, no 7º semestre com carga horária de 120

horas;
IV.

Estágio Supervisionado em Matemática IV, no 8º semestre com carga horária de 105

horas;

Art.7º O estagiário que exerça atividade docente regular na Educação básica, concomitante
com o período de estágio poderá solicitar redução de até 50% no período de regência. Os

116

Curso de Licenciatura em Matemática

estagiários que tiverem experiência, de no mínimo um ano, no ensino fundamental II, poderão
solicitar redução de até 50% no período de regência das disciplinas que tenham como foco o
ensino fundamental II. Os estagiários que tiverem experiência, de no mínimo um ano, no
ensino médio, poderão solicitar redução de até 50% no período de regência das disciplinas
que tenham como foco o ensino médio.

Art. 8º O discente deverá apresentar a seguinte documentação comprobatória, para efeito de
redução de sua carga horária de Estágio Curricular Supervisionado:
I.

Comprovante de vínculo empregatício;

II. Declaração emitida pela unidade escolar, em papel timbrado e respectivo(s) carimbo(s)
do(s) dirigente(s) e seu(s) registro(s) de autorização, contendo as seguintes informações: área
de docência, nível de ensino e séries, período da regência escolar.

Parágrafo 1º: Os estagiários que forem contemplados com redução de carga horária deverão
estagiar, preferencialmente, nas séries do ensino fundamental ou do ensino médio em que não
possuam experiência.

Parágrafo 2º: O discente perderá o direito à redução da carga horária, a qualquer tempo, além
de outras implicações legais, nos casos de fraude, falsidade ou omissão de informações.

Capítulo V
DA EXECUÇÃO

Art.9º Os discentes deverão cumprir com as normas disciplinares e administrativas das
entidades/instituições onde realizam o Estágio.

Art.10º A Coordenação de Estágio Curricular Supervisionado acompanhará e avaliará o
processo de realização do Estágio desde a concepção até a conclusão do mesmo.
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Capítulo VI
DA

ESTRUTURA

E

ORGANIZAÇÃO

DO

ESTÁGIO

CURRICULAR

SUPERVISIONADO

Art. 11º A estrutura do componente curricular Estágio Curricular Supervisionado se dá da
seguinte forma:
I - Coordenador de Estágio: docente do curso da licenciatura em Matemática do IFBA
Campus Camaçari, responsável pela supervisão das atividades desenvolvidas no componente
curricular do estágio supervisionado;
II – Professor Orientador de Estágio: docente do IFBA campus Camaçari, licenciado em
Matemática ou em Pedagogia, responsável pelo componente curricular Estágio Curricular
Supervisionado ao qual cabe a orientação, supervisão e avaliação do estágio;
III – Supervisor de Estágio: docente regente ou educador da escola firmadora do convênio
com o IFBA, que seja capaz de co-orientar, co-supervisionar e avaliar as atividades do
estagiário em consonância com os objetivos do componente curricular;
IV – Estagiário: discente do curso de Licenciatura em Matemática do IFBA campus
Camaçari, regularmente matriculado no componente curricular Estágio Supervisionado.

Seção I
Do Coordenador de Estágio

Art. 12º – O Coordenador do componente curricular Estágio Curricular Supervisionado é o
docente indicado pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática do IFBA campus
Camaçari, a quem cabe:
I – Fornecer as orientações gerais do componente curricular e deste regulamento aos demais
participantes, centralizando os procedimentos referentes ao Estágio Supervisionado em
Matemática;
II – Proceder aos registros referentes ao estágio e demais atividades dele decorrente;
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III – Manter arquivos de toda a correspondência recebida e expedida, bem como de toda a
documentação e legislação referente ao estágio;
III – Promover ações e mecanismos visando à integração do IFBA campus Camaçari com
instituições relacionadas ao estágio;
IV – O planejamento semestral das atividades, devidamente aprovado pelo Colegiado do
Curso;
V – Acompanhar o desenvolvimento do estágio;
VI – Realizar reuniões com demais docentes do componente curricular de estágio;
VII – Responsabilizar-se pela articulação dos docentes e pelo processo de fechamento do
componente curricular;
VIII – Exercer atividades de coordenação, acompanhamento e avaliação do aluno nos
diversos campos de estágio;
IX – Divulgar as ofertas de atividades extracurriculares do interesse do curso.
X – Elaborar os modelos de formulários necessários para o bom funcionamento do estágio;
XI – Encaminhar casos e questões duvidosos e/ou omissos ao Colegiado do Curso de
Licenciatura em Matemática do IFBA campus Camaçari.
XII – Deliberar sobre pedido de redução de carga horária do aluno do componente curricular
Estágio Supervisionado, conforme previsto no art 7º.
XIII – Coordenar e elaborar documentação necessária ao encaminhamento do estagiário ao
campo de estágio.
XIV – Promover, juntamente com o professor orientador de estágio, atividades científicas
com o objetivo de divulgar experiências e fornecer momentos de discussão sobre temáticas da
área.

Seção II
Do professor orientador de Estágio
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Art. 13º – O professor orientador de Estágio é o docente responsável pela orientação do
estágio, a quem cabe:
I – Orientar e acompanhar o aluno durante o desenvolvimento do componente curricular
Estágio Supervisionado;
II – Realizar orientação com visitas in loco;
III – Supervisionar, acompanhar e avaliar o estagiário no campo do Estágio;
IV – Elaborar o plano de ações a serem desenvolvidas pelos estudantes estagiários;
V – Promover articulação entre o IFBA campus Camaçari e a instituição cedente do estágio;
VI – Indicar ao discente estagiário as fontes de pesquisa e de consulta necessárias para o
aprimoramento da prática pedagógica e a busca de solução para as atividades encontradas;
VII – Orientar o estagiário nas atividades de estágio, nos relatórios parciais e no relatório final
de estágio;
Art. 14º

– O Coordenador de Estágio e o Professor Orientador poderá acumular as

competências listadas nos artigos 12 e 13.

Parágrafo único: Caberá ao Professor Orientador de Estágio, de posse dos relatórios parciais
e do relatório final, formulários de avaliação de estágio e declaração de estágio realizado,
avaliar o estágio, encaminhando a sua avaliação à coordenação de estágio que encaminhará ao
Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática.
Seção III
Do Supervisor de Estágio
Art.15º – O Supervisor de Estágio é o professor regente ou educador social vinculado à
instituição cedente do estágio, a quem cabe:
I – Proporcionar ao estagiário atividades de aprendizagem social, profissional, cultural
combatíveis com a formação do professor para atuar na educação básica;
II – Orientar a elaboração do plano de atividades do estágio do aluno;
III – Prestar informações referentes às atividades do aluno ao Coordenador de Estágio e ao
Professor Orientador;
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IV – Encaminhar a 1ª via do Termo de Compromisso ao Professor Orientador do IFBA
campus Camaçari e comunicar, a este a interrupção, conclusão ou a eventuais modificações
do convencionado neste;
VII – Avaliar o aluno, ao término do estágio, utilizando os formulários estabelecidos pelo
Professor Orientador de estágio.

Seção IV
Do estagiário

Art. 16º – O estagiário é o discente da Licenciatura em Matemática do IFBA, campus
Camaçari, regularmente matriculado no componente curricular Estágio Supervisionado, a
quem cabe:
I – Cumprir a carga horária de Estágio Curricular Supervisionado;
II – Respeitar as normas regimentais e disciplinares do estabelecimento onde se realiza o
estágio;
III – Apresentar a documentação exigida com relação ao estágio;
IV – Comunicar ao professor orientador qualquer situação que venha a interferir o processo
do estágio;
V – Realizar as atividades programadas no Planejamento do Estágio.
VI – Elaborar o seu relatório de estágio, sob orientação do professor orientador de estágio;
VII – Submeter-se aos processos de avaliação estabelecidos neste regulamento.

Parágrafo único: Durante a realização do estágio é vedada a solicitação de exercícios
domiciliares

Capítulo VII
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DA AVALIAÇÃO

Art.17º: A avaliação do estagiário ocorrerá de forma contínua, permanente e progressiva
durante todo o processo do estágio.
Art. 18º: O acompanhamento do estagiário será feito pelo professor orientador de estágio,
com a observação de alguns itens:
I – Relatórios parciais.
II – Ficha de acompanhamento de estágio.
III – Relatório de estágio final.
IV – Socialização dos resultados
Parágrafo 1º: O professor orientador de estágio deverá visitar no mínimo 03 vezes o campo
de estágio de cada acadêmico, preferencialmente, no início, meio e ao final do estágio.
Parágrafo 2º: O estagiário que não obter média igual ou superior a 7,0 (sete), não terá direito
à Prova Final, cabendo a realização do cumprimento da disciplina no semestre subsequente.

Capítulo VIII
DOS CASOS OMISSOS
Art.19º: Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Matemática.

Regulamento apreciado e aprovado em Agosto de 2015 pelo NDE e Colegiado da
Licenciatura em Matemática do campus Camaçari.
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17. ANEXO III – NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO TRABALHO
DE

CONCLUSÃO

DE

CURSO

(TCC)

DO

CURSO

DE

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
CAPÍTULO I
DA DISCIPLINA
Art. 1º A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) (02 créditos e 30 horas
semestrais) integra o Currículo do Curso de Licenciatura em Matemática.
Art. 2º A disciplina supracitada não se desdobra necessariamente em aulas expositivas em
classe, constituindo-se em atividade acadêmica de pesquisa, em que cada discente deverá
realizar um Trabalho de Conclusão de Curso individual sob o acompanhamento e a orientação
permanente de um professor.
Art. 3º A disciplina TCC do Curso de Licenciatura em Matemática pode ser cursada a partir
do sétimo semestre.

CAPÍTULO II
DOS PRAZOS E ATRIBUIÇÕES
Art. 4º

A Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática, no âmbito de sua

competência, irá propor ao Departamento, a cada semestre, os professores responsáveis pela
disciplina TCC.
Art.5º São atribuições da Coordenação do Curso:
I.

dar conhecimento das presentes Normas e prazos no início do período letivo aos
discentes e aos professores orientadores;

II.

receber declaração do professor orientador, escolhido pelo discente, aceitando
supervisionar o mesmo na realização do trabalho (conforme modelo anexo
denominado "Carta de Aceite do Professor Orientador");

III.

receber do discente cronograma de atividades previstas para o semestre letivo, com a
anuência do professor orientador.

123

Curso de Licenciatura em Matemática

CAPÍTULO III
DO PROFESSOR ORIENTADOR
Art.6º Consideram-se habilitados para a função de professor orientador todos os docentes
efetivos lotados no IFBA campus Camaçari independentemente da natureza do seu regime de
trabalho.
Art.7° São atribuições do professor Orientador:
I.

orientar e assistir ao aluno em todas as etapas de desenvolvimento do trabalho de
pesquisa;

II. Entregar o Formulário para proposta de trabalho de conclusão de curso – TCC à
Coordenação de Curso que encaminhará ao Colegiado para apreciação.
III.

aprovar o cronograma de atividades do semestre, assim como os produtos parciais
elaborados pelo discente-orientando;

IV.

avaliar o trabalho elaborado pelo discente, sob sua orientação, quando do término da
disciplina, lançar notas obtidas na caderneta da disciplina e emitir parecer à
coordenação do curso, indicando se o discente está apto ou não para concluir o TCC
na disciplina;

V.

escolher a Banca Examinadora e definir a data para apresentação do trabalho de
conclusão, com a anuência do Coordenador do Curso, obedecendo o calendário
letivo.

Art. 8º Cabe única e exclusivamente ao discente a escolha de seu professor orientador. O
discente que não encontrar um professor orientador deve procurar o Coordenador do Curso
para resolução da pendência até o prazo de trancamento de disciplina do calendário
acadêmico em vigência.

CAPÍTULO IV
DA AVALIAÇÃO
Art. 9º A avaliação do discente matriculado na disciplina TCC obedecerá aos critérios
estabelecidos no Formulário de Avaliação do TCC, a ser preenchida pelos membros da Banca
Examinadora.
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Art. 10º A duração total da apresentação pública do trabalho deverá ser de 30 minutos. Em
seguida, a Banca Examinadora manifestará suas opiniões e questionamentos acerca do
trabalho apresentado.
Parágrafo Único - A critério da Banca Examinadora o tempo de apresentação poderá ser
expandido até um máximo de 50 minutos.
Art. 11° Será considerado aprovado na disciplina TCC o discente que obtiver conceito final
igual ou superior a 7,0. O discente que obtiver conceito inferior a 7,0 não cabe realização de
exame final previsto nas Normas Acadêmicas do Ensino Superior (NAES).
Art. 12° O não comparecimento do discente à sessão pública de apresentação do trabalho a ser
apreciado pela Banca Examinadora, salvo por motivo de força maior a ser considerada pela
banca examinadora, implicará na sua reprovação.
Art. 13° Na necessidade de mudanças propostas pela Banca Examinadora, o discente, terá um
prazo de 07 (sete) dias para promover as modificações propostas e entregar a versão final
corrigida a cada membro da Banca Examinadora.

CAPÍTULO V
DA BANCA EXAMINADORA
Art. 14° A Banca Examinadora será constituída mediante solicitação do professor orientador e
deverá ser constituída por no mínimo dois membros além do orientador.
§ 1° Os dois outros membros devem ser preferencialmente docentes do IFBA, contudo podem
ser convidados docentes de outras instituições de ensino superior ou profissionais com pósgraduação e que desempenhe atividades correlacionadas ao tema do trabalho.
§ 2º Deverá ser observada uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias do final do semestre
letivo para solicitação de constituição da Banca Examinadora.
§ 3º Em anexo à solicitação de constituição da Banca, deverão ser encaminhadas as cópias do
trabalho, uma para cada membro da Banca.
CAPÍTULO VI
DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO
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Art. 15º Os Trabalhos de Conclusão de Curso podem ser apresentados na forma de
monografia ou de artigo aceito à publicação científica.
Art.16º Os Trabalhos de Conclusão de Curso na forma de publicação científica devem ser
apresentados junto com comprovante de aceite do trabalho a uma publicação com QUALIS
CAPES da área de Matemática.
§ 1º Por decisão do orientador, o trabalho pode ser apresentado na língua e padrão
determinado pela publicação ao qual foi submetido.
§ 2º Mantém-se a necessidade de defesa do trabalho e avaliação do trabalho por uma banca
constituída segundo Artigo 14º.
Art. 17° Os trabalhos no formato de monografia deverão obedecer as normas de formatação
vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) referentes a este assunto.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 18° Encerrados os trabalhos de avaliação da Banca Examinadora e feitos os ajustes finais
pelo discente, o TCC deverá ser encaminhado para as devidas assinaturas dos membros da
Banca.
Art.19° Comprovada a existência, no trabalho, de fraude ou plágio por parte do discente, o
mesmo será penalizado com nota zero na disciplina e sumariamente reprovado por infração à
ética acadêmica.
Art. 20° Os casos omissos nas presentes Normas serão decididos pelo Colegiado do Curso de
Licenciatura em Matemática, respeitando o Regimento Geral e as Normas Acadêmicas do
Ensino Superior do IFBA-BA.

Regulamento apreciado e aprovado em Agosto de 2015 pelo NDE e Colegiado do Curso da
Licenciatura em Matemática.
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19. ANEXO IV – REGULAMENTO DE ATIVIDADES ACADÊMICO
CIENTÍFICO CULTURAIS DO CURSO DE LICENCIATURA EM
MATEMÁTICA

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º: O presente instrumento dispõe sobre as normas e procedimentos a serem
observados para a realização e a avaliação das Atividades Acadêmico Científico
Culturais (AACC) do Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, campus Camaçari.
Art.2º: Consideram-se Atividades
enquadradas nos seguintes grupos:

Acadêmico

Científico

Culturais

àquelas

Grupo 1– Participação em Congressos/Simpósios/Workshops/Seminários/Encontros;
Grupo 2 – Participação em programas ou projetos como bolsista/voluntário;
Grupo 3 – Participação em atividades de Ensino e Formação;
Grupo 4 – Participação em cursos de Formação Social, Humana e Cultural;
Grupo 5 – Representação estudantil;
Grupo 6 – Publicações.

Art.3º: A carga horária a ser integralizada em Atividades Acadêmico Científico
Culturais é de 200 (duzentas) horas e deverão ser constituídas conforme as
atividades descritas no Barema.
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Art.4º: As Atividades Acadêmico Científico Culturais poderão ser desenvolvidas no
âmbito da instituição ou em instituições (públicas ou particulares) vinculadas a
Instituições de Educação e/ou Pesquisa autorizadas a emitir certificação.
Art. 5º: As atividades complementares serão validadas conforme carga horária
definida no barema a seguir:
1. Participação em Congressos, Simpósios, Colóquio, Workshops, Seminários e
Encontros
Tipo da Atividade

Horas válidas para AACC
(máximo por atividade)

Carga Horária Total Máxima
para essa atividade

Ouvinte

2hs

6hs

Apresentação de Trabalho

5hs

20hs

5hs

20hs

Minicursos (ouvinte)

2hs

20hs

Monitoria

8 hs

32hs

Participação em Comissão
Organizadora

10 hs

40hs

Apresentação de Pôster

5 hs

20hs

Ministrar curso, palestra na
área de formação do discente

Limite Máximo de Horas do Item

100 hs

2. Participação em programas ou projetos como bolsista/voluntário
Tipo da Atividade

Horas válidas para AACC
(máximo por atividade)

Carga Horária Máxima para
essa atividade

Projeto de Pesquisa concluído

100hs

100hs

Projeto de Extensão concluído

100hs

100hs

Projeto de Ensino concluído

100hs

100hs

Grupo de Pesquisa

20hs

40hs

Limite Máximo de Horas do Item

100 hs
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3. Participação em atividades de Ensino e Formação
Tipo da Atividade

Horas válidas para AACC
(máximo por atividade)

Carga Horária Máxima
para essa atividade

100

Monitoria Remunerada ou
voluntária

100hs

50h

Estágio extracurricular em
espaços formais e/ou não formais de
educação (escolas privadas ou publicas,
ONGs, associações comunitárias,
sindicatos)

Disciplinas optativas além do
número mínimo exigido pelo curso

Disciplinas da área de
matemática, ensino e educação
matemática de cursos superiores
reconhecidos não aproveitadas na análise
de equivalência do curso

2 horas cursadas  1
hora AACC

60hs

2 horas cursadas  1
hora AACC

60hs

Limite Máximo de Horas do Item

100 hs

4. Participação em cursos de Formação Social, Humana e Cultural

Tipo da Atividade

Horas válidas para AACC
(máximo por atividade)

Carga Horária Máxima
para essa atividade

Atividades culturais, esportivas e
de entretenimento

2hs

10hs

Atividades filantrópicas

5hs

10hs

Cursos de Lingua
Estrangeira/Informática/ Libras

10hs

40hs

Limite Máximo de Horas do Item

60 hs
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5. Representação estudantil

Tipo da Atividade

Horas válidas para AACC
(máximo por atividade)

Carga Horária Máxima
para essa atividade

Participação em órgãos
colegiados, conselhos setoriais e superiores
do IFBA ou das esferas municipais,
estaduais ou federais

2hs/ Reunião

20hs

Participação em órgãos de
representação estudantil por, no mínimo,
um semestre

2hs/Mês

30hs

Limite Máximo de Horas do Item

50 hs

6. Publicações

Tipo da Atividade

Horas válidas para AACC
(máximo por atividade)

Carga Horária Máxima
para essa atividade

20hs

80hs

Publicação em periódico
vinculado a instituição científica ou
acadêmica

20hs

100hs

Publicação de resumo ou
trabalho completo em anais de evento
científico

10hs

100hs

Capítulo de livro

40hs

80hs

Obra Completa

50hs

100hs

Trabalho aceito em concurso de
monografias

Limite Máximo de Horas do Item

100 hs
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Art. 6º: Não serão reconhecidas como Atividades Acadêmico Científico Culturais aquelas
realizadas antes do ingresso no Curso, exceto em caso de reingresso ou transferência.
Parágrafo único: O aluno reingressante ou transferido só poderá utilizar suas AACC
realizadas no período em que esteve matriculado no Curso de Licenciatura em Matemática.
Art. 7º: O aluno deve buscar orientação e acompanhamento das AACC de um professor ou
coordenação do curso, à partir do quinto semestre.
Art. 8º: O aluno deverá requerer na coordenação do Curso a validação das Atividades
Acadêmico Científico Culturais realizadas, apresentando o Relatório de AACC, anexo a este
regulamento e as comprovações inerentes às exigências formais e materiais de cada uma das
atividades.
Art. 9º: A solicitação de validação das Atividades Acadêmico Científico Culturais deverá ser
feita pelo aluno com antecedência mínima de 3 (três) meses antes da previsão para conclusão
do Curso.
Art. 10º: Caberá ao Colegiado do Curso avaliar as Atividades Acadêmico Científico Culturais
realizadas pelo aluno, de acordo com o barema apresentado neste regulamento.
Art. 11º: Os casos omissos neste regulamento serão analisados pelo Colegiado de Curso.

Regulamento apreciado e aprovado em Agosto de 2015 pelo NDE e Colegiado do Curso de
Licenciatura em Matemática.
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