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DADOS DO CURSO 

 

Quadro 0 - Dados gerais do Curso de Licenciatura em Matemática na modalidade EAD 

NOME DO CURSO 
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA na Modalidade 

EAD 

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. 

ANO DE 
IMPLANTAÇÃO DO 

CURSO 
2017 

REGIME ACADÊMICO Periodização semestral 

NÚMERO DE VAGAS 140 vagas por oferta 

FORMAS DE 
INGRESSO 

Edital de seleção com classificação pelo Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM)/SISU e demais 

formas 

previstas nas Normas Acadêmicas do Ensino 
Superior do IFBA 

 

NÚMERO DE TURMAS 01 

REGIME DE 
MATRÍCULA 

Matrícula por Edital de Seleção de vagas 

DIMENSÃO DAS 
TURMAS 

Curso a distância semipresencial com encontros 
periódicos em polos de apoio presencial. 

REGIME DO CURSO Sistema de créditos. 

DURAÇÃO DO CURSO 
Mínima: 4 (quatro) anos 
Máxima: 8 (oito) anos 

TOTAL DE CRÉDITOS 215 créditos 

CARGA HORÁRIA 
TOTAL 

3.200 horas 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Projeto do Curso Superior de Licenciatura em Matemática na Modalidade a Distância 

é oferecido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência Tecnologia da Bahia (IFBA), no campus 

de Salvador. Este projeto é resultado do compromisso de uma equipe de especialistas em 

educação e docentes do IFBA, que empreenderam um longo processo de discussão e 

amadurecimento de ideias acerca da formação docente nas licenciaturas do IFBA, tendo como 

perspectiva a missão institucional de “promover a formação do cidadão histórico-crítico, 

oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando 

o desenvolvimento sustentável do país”. 

Um dos desafios que se revela com necessidade de solução urgente, é a melhoria da 

formação de educadores na área de matemática. A nível nacional, segundo o Indicador de 

Adequação da Formação do Docente da Educação Básica (INEP, 2014), apenas 53% dos 

professores que lecionam nos anos iniciais e nos anos finais do ensino fundamental, possuem 

formação superior de licenciatura em matemática, ou bacharelado na mesma disciplina com 

curso de complementação pedagógica concluído. Já para o ensino médio esse índice vai para 

72,7%. Olhando o cenário do estado da Bahia esse mesmo indicador, segundo o Censo da 

Educação Básica INEP 2019, está no patamar de 56,1% nos anos iniciais do ensino 

fundamental, e nos anos finais do ensino fundamental 46,7%. No ensino médio esse percentual 

é de 59,2%. Esses números mostram que tanto no âmbito nacional, quanto no local, existe uma 

grande falta de adequação da formação docente nos quadros que atuam no ensino fundamental, 

no tocante à área de matemática. 

Em face desse contexto, faz-se necessário um esforço, não apenas para incrementar 

quantitativamente o percentual de docentes com adequada formação matemática, mas para 

entregar à sociedade professores que possam contribuir para uma formação que permita ao 

cidadão a aquisição das “competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e 

argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a 

formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, 

procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas” (BRASIL, 2018, p.266). A fim de realizar esse 

intento formativo, o projeto buscou orientar sua prática pedagógica com base em concepções e 

processos que se aproximam à pedagogia histórico-crítica. 

Além disso, o IFBA tem como concepção pedagógica uma formação de acordo com a 

pedagogia histórico-crítica ressaltando a importância do professor como mediador do processo 

de ensino-aprendizagem, 
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Para a compreensão acerca da teoria pedagógica que fundamenta as práticas 
educativas da instituição, elege-se a Pedagogia Histórico-Crítica, cujo termo foi 
cunhado por Saviani para substituir o de concepção dialética, na medida em que 
o mesmo causava dificuldades de compreensão em virtude da confusão que se 
faz com a relação concepção dialética idealista em que a ‘...dialética é concebida 
como relação intersubjetiva, como dialógica’ (SAVIANI, 2003, p.70 apud 
PPI/IFBA, P.36). 
 

O IFBA têm como compromisso social oferecer educação profissional pública, gratuita e 

de excelência a jovens e trabalhadores, do campo e da cidade; viabilizar o acesso efetivo às 

conquistas cientificas e tecnológicas, por meio da oferta de qualificação profissional em diversas 

áreas de conhecimento; promover a pesquisa aplicada e a inovação e atuar fortemente na 

extensão tecnológica. 

Além disso, o IFBA está presente em todo o território da Bahia, atuando como uma 

instituição multicampi, em 22 (vinte e dois) 

campi (Salvador, Barreiras, Brumado, Camaçari, Eunápolis, Euclides da Cunha, Feira de 

Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto 

Seguro, Santo Amaro,  Santo Antônio de Jesus, Seabra, Simões 

Filho, Ubaitaba, Valença e Vitória da Conquista); 01 (um) Núcleo Avançado (Salinas da 

Margarida); 02 (dois) campi em fase de implantação, localizados em Jaguaquara e Campo 

Formoso; 05 (cinco) Centros de referência, também em construção, localizados nas cidades de 

Itatim, Casa Nova, São Desidério, Camacã e Monte Santo; e 01 (um) Polo de Inovação 

Salvador, cuja unidade fica no Parque Tecnológico da Bahia (Paralela, em Salvador/Ba). 

Na modalidade de ensino à distância (EAD), o IFBA possui cursos em 57 (cinquenta e 

setes) cidades baianas: Amargosa, Belmonte, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Cachoeira, 

Caldeirão Grande, Camacan, Camaçari, Candeias, Castro Alves, Conceição do Almeida, Dias 

D'Ávila, Elísio Medrado, Euclides da Cunha, Feira de Santana, Gandu, Ibicuí, Ibirapitanga, 

Ilhéus, Ipirá, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itaparica, Itapetinga, Itapicuru, Jacobina, Jaguaquara, 

Jequié, Juazeiro, Jussari, Laje, Lauro de Freitas, Macaúbas, Manoel Vitorino, Mascote, Mata de 

São João, Mundo Novo, Muritiba, Nazaré, Nova Itarana, Pau-Brasil, Paulo Afonso, Pintadas, 

Piritiba, Salvador, Santa Luzia, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, São Francisco do Conde, 

Seabra, Simões Filho, Sobradinho, Ubaitaba, Una, Utinga e Vitória da Conquista. 

A Cidade do Salvador é banhada pela Baía de Todos os Santos e possui uma área 

territorial de, aproximadamente, 700 km². Com uma população mestiça, cerca de 80% de negros 

e pardos, possui fortes influências africanas em diversos aspectos da sua vida cultural. A cidade 

foi a primeira capital do Brasil e, atualmente, é a quarta capital do país em termos populacionais, 

tendo, aproximadamente, três milhões de habitantes. 

https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/salvador
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/barreiras
http://portal.ifba.edu.br/brumado
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/camacari
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/eunapolis
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/euclides-da-cunha
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/feira-de-santana
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/feira-de-santana
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/ilheus
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/irece
https://portal.ifba.edu.br/jacobina
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/jequie/
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/juazeiro
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/lauro-de-freitas
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/paulo-afonso
https://portal.ifba.edu.br/portoseguro
https://portal.ifba.edu.br/portoseguro
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/santo-amaro
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/santoantonio
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/seabra
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/simoes-filho
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/simoes-filho
http://portal.ifba.edu.br/ubaitaba
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/valenca
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/conquista
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/polodeinovacaosalvador/
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/polodeinovacaosalvador/
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/ead
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Segundo o IBGE (2018a, 2018b, 2016), Salvador é a nona economia do Brasil. A capital 

baiana ocupa a segunda posição no que se refere ao PIB entre os municípios do Nordeste e a 

primeira posição com relação à participação no PIB da Bahia (24%). Ademais, segundo dados 

da SEI (2018b, 2015b), Salvador apresenta-se como a capital vocacionada para o setor de 

serviços, embora possua, também, atividades em outros setores, tais como comércio, 

administração pública, serviços industriais, indústria de construção civil e de alimentos (SEI, 

2018d). Além disso, destaca-se que atuam na capital baiana organizações da sociedade civil 

que prestam serviços de utilidade e interesse público mediante a realização de Parcerias 

Público-Privado (PPPs) com a Administração Pública, com previsão no âmbito da Lei nº 

13.019/2014. 

É nesse contexto que está localizado o IFBA Campus Salvador. O Campus representa a 

unidade mais antiga do Instituto e também a que concentra o maior volume de discentes e 

docentes (IFBA, 2018). Atualmente, o Campus Salvador, localizado no Bairro do Barbalho, 

Centro Histórico da cidade, ocupa uma área de, aproximadamente, 50.000 m2, sendo composto 

por um prédio administrativo e oito pavilhões que abarcam salas de aulas, oficinas, laboratórios, 

coordenações e departamentos acadêmicos. 

Além disso, dispõe de uma biblioteca, salas de estudos, um ginásio poliesportivo, quadras 

externas para prática de esportes, dois estacionamentos, serviço médico odontológico, gráfica, 

refeitório para estudantes e espaços de convivência. O IFBA disponibiliza para a sociedade 

cursos em diferentes níveis e modalidades em seus 22 multicampis. No campus Salvador, são 

ofertados cursos de nível médio técnico (integrado e subsequente), cursos de nível superior 

(bacharelado, graduação e tecnólogo), pós-graduação stricto sensu (mestrados e doutorado 

multi-institucional) e lato sensu (especializações). 

O IFBA possui mais de 36 mil estudantes (presenciais e à distância), 300 cursos 

presenciais (cerca de 90 cursos distintos, sendo 07 cursos de pós-graduação, 27 cursos 

superiores, 36 cursos técnicos e 03 cursos técnicos EJA),17 cursos à distância (sendo 01 pós 

graduação,06 cursos superiores e 06 cursos técnicos), cerca de 

1.700 professores (aproximadamente 1.500 efetivos e 200 substitutos) e mais 1.000 técnicos 

administrativos 

A comunidade acadêmica do campus Salvador conta atualmente com 333 professores 

efetivos, 58 professores substitutos, 173 técnicos administrativos, dezenas de terceirizados e 

mais de 5500 estudantes matriculados em seus cursos regulares oferece 5 cursos técnicos de 

nível médio subsequente ao ensino médio, 12 cursos superiores, destes, 2 na modalidade EAD, 

3 cursos superiores a distância, 9 cursos técnicos de nível médio integrado ao ensino médio, 

dentre eles, 1 curso integrado EJA e 3 cursos de pós-graduação lato sensu, além dos cursos de 

https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/menu-ensinos/cursos
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/menu-ensinos/cursos
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/ensino/cursos/pos-graduacao
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/ensino/cursos/superior
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/ensino/cursos/superior
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/ensino/cursos/curso-tecnico
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/proen
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/ead
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/prpgi
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/prpgi
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/proen
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/proen
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extensão e de outras atividades desenvolvidas sazonalmente. O campus de Salvador possui 

também um Núcleo Avançado na cidade de Salinas da Margarida, localizado a 69km de 

Salvador, que oferece cursos de extensão, bem como aqueles da Rede Certific do MEC. 

A educação a distância (EAD) é uma modalidade de ensino que tem como objetivo 

oferecer um processo de aprendizagem completo, dinâmico e eficiente por intermédio de 

recursos tecnológicos. O Ensino a Distância é uma estratégia desenvolvida para ampliar a 

capilaridade da oferta à educação, proporcionando a difusão do conhecimento na sociedade e 

atenuando a injusta exclusão social. Em termos legais, no Brasil, os cursos ofertados seguindo 

essa estratégia são enquadrados na modalidade de ensino denominada educação a distância, 

segundo orienta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996), que foi 

regulamentada pelo Decreto Lei nº 5.622/20051, com normatização definida na Portaria 

Ministerial nº 4.361/2004, associado aos Decretos-Lei nº 5.773/20063 e nº 6.303/20074, que 

alteram alguns de seus dispositivos. Essa estratégia de ensino prevê que a mediação didático-

pedagógica ocorra prioritariamente com a utilização de recursos computacionais conectados à 

Internet ou não. Com isso, as atividades educativas são desenvolvidas em tempo e lugares 

diversos, visto que professores e estudantes estão geograficamente distribuídos. 

O Curso de Licenciatura em Matemática a Distância no IFBA foi projetado pensando em 

beneficiar os municípios do Estado da Bahia, de forma a ampliar significativamente e interiorizar 

a oferta de vagas para a formação docente nessa ciência, trazendo-a para onde existe uma 

demanda por formação e aperfeiçoamento de professores que já estão em ação nas redes 

pública ou privada. 

O Curso de Licenciatura em Matemática na Modalidade a Distância teve sua primeira 

oferta com Edital de Abertura de Inscrição do Processo Seletivo IFBA 2017.1 em conformidade 

com o Resultado Final do Edital 075/2014 da DED/CAPES, Programa Universidade Aberta do 

Brasil - UAB.  

A primeira turma constituiu-se de 140 estudantes matriculados, distribuídos em cinco 

polos: Dias D'Ávila, Irecê, Lauro de Freitas, São Francisco do Conde e Seabra. Cada um desses 

polos possui uma infraestrutura local própria e conta com o suporte de uma unidade do IFBA na 

mesma região. Em cada polo atua um tutor presencial e um tutor a distância no 

acompanhamento dos estudantes e na execução das atividades didáticas do curso. 

Em março de 2018, o departamento de matemática do campus de Salvador indicou 

docentes para comporem o Núcleo Docente Estruturante do curso e desse grupo foi construído 

o primeiro colegiado do curso com participação discente. 

Desde o início do curso foram realizadas atividades de formação, das quais destacamos: 

a oficina de MOODLE para estudantes; o encontro de formação pedagógica para atuação de 
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formadores e tutores no EaD; encontro de formação para tutores presenciais e a distância; e, 

para professores formadores, os cursos de técnicas de gravação de vídeo e de distância 

transacional. 

 As tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) têm trazido soluções 

relevantes a vários setores da nossa sociedade. Diante desse horizonte, abrem-se novas 

possibilidades para o desenvolvimento de recursos de ensino e de aprendizagem, e o desafio 

que se coloca é utilizar as TDICs de forma integrada e significativa nos processos educativos, 

considerando saberes experienciais adquiridos, ressignificando essas vivências, e propondo 

experiências didáticas que possam colaborar com a melhoria do ensino da matemática. 

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) contempla o desenvolvimento de 

competências e habilidades relacionadas ao uso crítico e responsável das tecnologias digitais 

lembrando que incorporar as tecnologias digitais na educação não se trata de utilizá-las somente 

como meio ou suporte para promover aprendizagens ou despertar o interesse dos alunos, mas 

sim de utilizá-las com os alunos para que construam conhecimentos com, e sobre o uso dessas 

TDICs (Brasil, 2018, p.9). 

 

2 JUSTIFICATIVA 

Desde a transformação em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, 

a expansão em ações voltadas ao ensino e tecnologia permitiu que hoje o IFBA esteja presente 

direta e indiretamente em todo o território da Bahia através de suas 33 unidades permitindo o 

desenvolvimento e expansão do ensino no estado. O IFBA experimentou um grande 

crescimento nos cursos e vagas ofertadas, iniciando a oferta de cursos de licenciatura e pós-

graduação. 

 Atualmente os cursos ofertados no Campus Salvador distribuem-se nas modalidades 

Técnico Subsequente (Automação Industrial, Eletrotécnica, Hospedagem, Manutenção 

Mecânica Industrial, Instalação e Manutenção Eletrônica); Técnico Integrado (Automação 

Industrial, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Geologia, Mecânica, Química e Refrigeração e 

Climatização); Técnico Integrado PROEJA (Saneamento); Bacharelado (Administração, 

Engenharia Industrial Elétrica, Engenharia Industrial Mecânica e Engenharia Química); 

Licenciatura Presencial (Física, Geografia e Matemática); Licenciatura a Distância (Física e 

Matemática); Tecnologia (Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Eventos e Radiologia); 

Especialização (Computação Distribuída e Ubíqua, Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, Estudos Étnicos e Raciais Identidades e Representação); Mestrado (Mestrado 
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Profissional em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT, Mestrado Profissional em 

Engenharia de Materiais – PPGEM, Mestrado Profissional em Engenharia de Sistemas e 

Produtos (PPGESP) Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de 

Tecnologia para a Inovação - PROFNIT); e Doutorado (Doutorado Multi-Institucional e 

Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento - DMMDC) 

É notório que o crescimento do número de matrículas, nas diferentes etapas da Educação 

Básica no país durante os anos 90 e primeiras décadas do nosso século, denota que as políticas 

educacionais desde aquela década tiveram como prioridade o ensino fundamental. Este fato 

resultou no aumento do número de alunos concluintes desse nível de ensino e no aumento 

vertiginoso da demanda de vagas no Ensino Médio. Estudos divulgados pelo INEP (Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) confirmam que “Foram 

registradas 7,7 milhões de matrículas no ensino médio em 2018. O total de matrículas do ensino 

médio segue tendência de queda nos últimos anos, o que se deve tanto a redução da entrada 

proveniente do ensino fundamental (a matrícula do 9º ano teve queda de 8,3% de 2014 a 2018), 

quanto a melhoria no fluxo no ensino médio (a taxa de aprovação do ensino médio subiu 3,0 

p.p. de 2013 a 2017). Nos últimos cinco anos o número total de matrículas do ensino médio 

reduziu 7,1%.” INEP - CENSO ESCOLAR (Brasil, 2018, p.40). 

No entanto, analisando-se mais particularmente os dados do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP (2009) verifica- se que existem no 

estado da Bahia 152.648 professores atuando na Educação Básica (ensino fundamental, médio, 

profissionalizante, jovens e adultos e especiais), sendo que destes apenas 51.531 possuem 

nível superior. Considerando apenas os que possuem formação na área de Matemática e 

Estatística, independentemente de possuírem Licenciatura ou não, o número se reduz para 

2.562 professores. É notável que o número de professores de Matemática atuando é insuficiente 

para atender a demanda de um estado que possui quase quatorze milhões de habitantes, sendo 

três milhões apenas na Região Metropolitana de Salvador (RMS). 

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, um relatório 

recente do Conselho Nacional de Educação (CNE) indica que o déficit de docentes nos níveis 

fundamental e médio da Educação Básica ultrapassa os 250 mil professores. Ressalta-se ainda 

que esse déficit se apresenta em perspectiva crescente em face da expansão expressiva da 

educação profissional e tecnológica. O IFBA se insere no âmbito das políticas públicas em 

Educação que ora são implementadas no País e que tem a incumbência de solucionar 

distorções locais na oferta de professores para a Educação Básica. 
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Em Salvador, existem, atualmente, além do IFBA, outras Instituições de Ensino Superior, 

públicas e particulares, que oferecem o curso, nas modalidades presencial e a distância, de 

Licenciatura em Matemática. Diante deste cenário de oferta de cursos de licenciatura em 

Matemática, nos encontramos ainda uma demanda de procura de professores para o Ensino 

superior e a Educação básica. 

A carência de professores na área de Matemática para atuar na Educação Básica e 

especialmente na Educação Profissional é um estigma acadêmico. A pequena demanda para 

ingresso no curso e a alta evasão são problemas que geram um distanciamento entre o ensino 

dessa Ciência e os objetivos que o papel do professor deve estar pautado: a formação de 

cidadãos críticos em relação ao papel desempenhado pela Ciência e Tecnologia na sociedade 

e a necessidade de fortalecimento de uma comunidade científica nacional autônoma. 

O Curso de Licenciatura em Matemática a Distância no IFBA foi projetado pensando em 

beneficiar os municípios do Estado da Bahia, de forma a ampliar significativamente e interiorizar 

a oferta de vagas para a formação docente nessa ciência, trazendo-a para onde existe uma 

demanda por formação e aperfeiçoamento de professores que já estão em ação nas redes 

pública ou privada. 

A oferta do curso na modalidade a distância coaduna com a expansão da educação 

superior, incluindo as políticas voltadas para a formação de professores no país. De forma a 

assegurar esta política, existe na lei de criação dos Institutos Federais (Lei Nº 11.892 de 29 de 

dezembro de 2008) e, em seu artigo n.7, a prerrogativa de que estes devem ofertar cursos de 

licenciatura, bem como programas especiais de formação de professores para a educação 

básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, perfazendo um total de 20% das vagas 

ofertadas. 

Para além da mera expansão do número de vagas, entretanto, há um grande redundam 

na baixa atração pela carreira de professor (PEREIRA, 2000). Enquanto este curso não pode 

corrigir as causas estruturais mais profundas um projeto que reconheça as deficiências de 

formação dos seus potenciais inicial, contribuir para diminuir a repetência em disciplinas ou o 

abandono do curso. 

A questão da evasão também há de ser abordada por esforço permanente das 

coordenações de cursos e instâncias institucionais, havendo de se procurar conhecer os 

problemas específicos que afetam os alunos e buscar a solução dos mesmos. Nessa 

perspectiva, contamos com o apoio de dois projetos aprovados em edital, o PRODOCÊNCIA 

em 2010, que prevê oficinas de qualificação para os docentes que trabalham nas licenciaturas, 

inclusive as que prevêem qualificação para atender a modalidade EaD e o PIBID, aprovado em 

2011 que prevê o trabalho junto aos estudantes da licenciatura. 
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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, acredita na relevância social que 

o Curso de Licenciatura em Matemática a Distância promove e em seu impacto junto a 

sociedade baiana, com uma metodologia que permite dar oportunidades para o exercício de 

práticas pedagógicas desde o início do curso, contribui de modo mais efetivo para a 

permanência dos licenciandos no curso e para a formação de professores competentes, 

capazes de lidar com a realidade de sala de aula e de modificar a realidade em que vivem. Esta 

concepção sustenta-se na teoria do conhecimento como construto social, o que quer dizer que 

se aprende como resultado da interação e do trabalho com os outros (VYGOTSKY, 2003), 

princípio este defendido para a aprendizagem nas comunidades virtuais. 

As comunidades virtuais de aprendizagem – CVA, compreendidas como práticas 

colaborativas e reflexivas, implícitas na aprendizagem transformadora (PALLOF e PRATT, 

2004), cujos princípios constitutivos são a autonomia, colaboração, construção coletiva e 

interatividade, trazem uma contribuição para a consolidação de vínculos e sentimento de 

pertencimento ao curso, assim como um perfil diferenciado na formação docente, propiciam um 

maior exercício de autoria não somente no seu processo de aprendizagem, mas também no 

tornar-se professor. 

Estes princípios formativos dos cursos de licenciaturas implantados no IFBA, sejam 

presenciais ou na modalidade a distância, direcionam seus trabalhos para que os licenciados 

reflitam sobre o papel do professor, despertando não só para o ensino, mas também para a 

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 curso de Licenciatura em Matemática na Modalidade a Distância 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. 
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3  CONCEPÇÃO DO CURSO 

3.1 Objetivo geral 

Formar Professores de Matemática para atuar na Educação Básica e Profissional, com 

uma sólida base matemática, científica e humanística, que possibilite uma vivência crítica da 

realidade educacional, além de experimentações de novas propostas que considerem a 

evolução dos estudos em Educação Matemática. 

3.2 Objetivo 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. Orientar os discentes a resolver problemas através do uso de conceitos matemáticos 

abstratos.  

IV. Estimular o uso da lógica para criar teorias e hipóteses.  

V. Capacitar os discentes a compreenderem, criticarem e utilizarem novas ideias e 

tecnologias.  

VI. Utilizar conceitos matemáticos para solucionar problemas concretos nas áreas de 

novas tecnologias, planejamento e organização de sistemas de informações.  

VII. Propiciar conhecimentos e condições para análise do papel do professor de 

matemática nas relações sociais.  

VIII. Capacitar os discentes a expressar-se, por escrito e oralmente, com clareza e 

precisão.  

IX. Disseminar princípios ligados à competência docente visando melhoria da qualidade 

do ensino de matemática.  

X. Fornecer orientações para que os futuros professores possam gerir seu 

autodesenvolvimento em face dos avanços tecnológicos e mudanças sociais.  

XI. Capacitar os discentes na análise e seleção de material didático, propiciando a 

elaboração de propostas alternativas da Educação Matemática.  

XII. Desenvolver técnicas de planejamento de cursos, estimulando a criação de novas 

metodologias pedagógicas para dinamizar o ensino da matemática.  
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XIII. Capacitar os discentes a elaborar projetos e trabalhar coletivamente visando à 

melhoria da escola e consequentemente da realidade em que vivem.  

XIV. Desenvolver o espírito investigativo a fim de que os discentes possam realizar um 

ensino baseado na ação/reflexão/ação.  

XV. Propiciar a vivência e aplicações das tendências em Educação Matemática nas 

práticas acadêmicas, contribuindo para a formação do professor pesquisador.  

 

3.3 Perfil profissional do egresso 

 

O Licenciado em Matemática deverá estar habilitado para conduzir o processo de ensino e 

aprendizagem na Educação Básica e Profissional, em seus níveis e modalidades, propondo, 

desenvolvendo e executando 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 papel da educação como forma de promoção e 

inclusão social do educando, levando-o ao pleno exercício de sua cidadania.  

Tendo como base as orientações do CNE (Parecer CNE/CES 1.302/2001), o egresso do 

Curso de Licenciatura em Matemática, deve possuir o seguinte perfil dentro de uma concepção de 

habilidades e competências:  

I. Sólida formação de conteúdos de Matemática;  

II. Sólida formação pedagógica dirigida ao trabalho docente;  

III. Formação que o prepare para enfrentar os desafios das rápidas transformações da 

sociedade, do mercado de trabalho e das condições de exercício profissional, carregado de 

incertezas e conflitos, constituindo em um espaço dialético de criação e reflexão, no qual novos 

conhecimentos são gerados e modificados continuamente;  

IV. Formação geral complementar envolvendo outros campos do conhecimento necessários 

ao exercício do magistério tais como Física, Estatística e Computação (entre outras áreas do 

conhecimento), nas quais a Matemática dialoga e encontra suas possíveis aplicações, ressaltando 

que, historicamente se buscou problemas que deram origem às teorias matemáticas;  

V. Capacidade de abstração, de apresentar clareza nas ideias, objetividade, dinamismo e 

imaginação criativa, no sentido de tornar as aulas muito bem embasadas em conteúdos, mas que 

possa estabelecer conexões com outras ciências e áreas do saber, exercitando assim a 

transposição didática, propiciando o pleno desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem.  
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VI. Capacidade de integrar conhecimento, prática e engajamento profissional segundo as 

competências e habilidades previstas na BNCC.  

 

3.4 Competências e habilidades a serem desenvolvidas durante o curso 

 

Segundo o CNE (Parecer CNE/CES 1.302/2001) o Licenciado em Matemática deve ter 

as seguintes competências e habilidades:  

I. Capacidade de expressar-se escrita e oralmente com clareza e precisão;  

II. Capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares;  

III. Capacidade de compreender, criticar e utilizar novas ideias e tecnologias para a 

resolução de problemas;  

IV. Capacidade de aprendizagem continuada, sendo sua prática profissional também 

fonte de produção de conhecimento;  

V. Habilidade de identificar, formular e resolver problemas na sua área de aplicação, 

utilizando rigor lógico-científico na análise da situação-problema;  

VI. Estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas do conhecimento;  

VII. Conhecimento de questões contemporâneas;  

VIII. Educação abrangente necessária ao entendimento do impacto das soluções 

encontradas num contexto global e social;  

IX. Participar de programas de formação continuada;  

X. Trabalhar na interface da Matemática com outros campos de saber;  

XI. Elaborar propostas de ensino-aprendizagem de Matemática para a Educação Básica 

e Profissional;  

XII. Analisar, selecionar e produzir materiais didáticos;  

XIII. Analisar criticamente propostas curriculares de Matemática para a Educação Básica 

e Profissional;  

XIV. 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;  

XV. Entender 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;  

XVI. Contribuir para a realização de projetos coletivos dentro da Escola Básica e 

Profissional.  
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3.5 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 edital próprio para seleção 

de estudantes. Respeitando as seguintes leis: 

• Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a reserva de vagas para 

pessoas com deficiência nos cursos técnico de nível médio e superior das instituições 

federais de ensino; 

• Decreto no 9.034, de 20 de abril de 2017, que altera o Decreto no 7.824, de 11 de 

outubro de 2012, que regulamenta a Lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012, que 

dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de 

ensino técnico de nível médio; 

• RESOLUÇÃO nº 23, DE 16 DE MAIO DE 2019 (Normas Acadêmicas do Ensino 

Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA). 

A admissão de alunos regulares ao curso será realizada, conforme as normas do edital, 

através de processo seletivo para ingresso no primeiro período do curso, ou através de transferência 

para qualquer período conforme previsto nas Normas Acadêmicas da Instituição.  

O processo seletivo obedecerá à legislação em vigor e às determinações do Conselho 

Superior do IFBA. 

4 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 
A concepção pedagógica dos cursos de Licenciatura do IFBA leva em consideração a 

sua dupla função social: a importância instituída dos cursos de formação inicial de professores 

e o papel desempenhado pela área de conhecimento  na formação do cidadão. 

Metodologicamente, a proposta curricular do Curso de Licenciatura em      Matemática é 

organizada segundo a concepção de formação de professores em sua estrutura e currículo, 

expressos na Resolução CNE/CP Nº 2, de 01/07/2015:  

 

Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos específicos da 
respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e 
metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, 
formação na área de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e 
metodologias, direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, 
de faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação especial e direitos 
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educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.( 
Art.13, 2º parágrafo). 

 
Segundo essas diretrizes, 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 um mediador na 

construção do conhecimento. Portanto, tem a função de organizar, coordenar e criar situações 

de aprendizagem desafiadoras e significativas,    possibilitando a elaboração de um modelo de 

formação que permita ao futuro professor, pensar criticamente, e de forma conecta, a teoria e 

prática do ensino- aprendizagem. 

Na concepção deste curso levou-se em consideração que a Matemática, concebida 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-aprendizagem da 

Matemática, como um processo de comunicação, integra critérios de reciprocidade, sempre 

presentes nas interações construtivas do sujeito e do diálogo social, na cooperação e na 

construção de um discurso competente. Assim, a concretização de uma Educação Matemática 

viva, orgânica e 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 luz da epistemologia e da história das ciências  sob diferentes enfoques, favorecendo 

a formação de uma cultura matemática transdisciplinar, em que aspectos da existência humana 

tornam-se objeto de análise e reflexão. 

Para a efetivação do processo ensino-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 na Modalidade EAD. Dessa forma, haverá uma busca permanente 

de aproximação da teoria à prática, na medida em que se proporcionam, no transcorrer do curso, 

oportunidades de vivenciar situações de aprendizagem que extrapolam as exposições verbais 

em sala de aula. 

O Curso busca atender aos atuais avanços da metodologia do ensino de Matemática. 

Com isso, os recursos metodológicos utilizados pelo professor devem incluir o uso das 

Tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICS), exercícios, análise e metodologias 

para resolução de problemas, uso de investigação e modelagem matemática, 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 
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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 matriz curricular do curso reúne 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. 

Os conteúdos devem ser tratados como meio e suporte para constituição das 

competências. Assim, os mesmos 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 (LDB 9394/96), 

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 aos interesses  individuais dos acadêmicos. 

O Curso de Licenciatura em Matemática na Modalidade a Distância do IFBA 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. 

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°), Portarias 640 e 641/MEC/97 (art. 9°) e a Resolução CNE/CP Nº 2, de 

01 de julho de 2015, a carga horária mínima exigida a um Curso de Licenciatura em Matemática 

é 3200 h (três mil e duzentas) horas distribuídas  em nove (9) semestres. 

A carga horária e duração do curso estão de acordo com a resolução do CNE  (resolução 

CNE/CP 02/2015) 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. 

Os pareceres e resoluções que definem as diretrizes curriculares para os cursos de 

Licenciatura em Matemática são: Parecer CNE/CP 9/2001 e Resolução CNE/CP 2, de 01 

de julho de 2015. Além dessas existe o parecer CNE/CES 1302/2001 que trata especificamente 

da Licenciatura em Matemática. 

As atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Licenciatura, definidas pela 

Resolução CNE/CP nº 2/2015, estabelecem o cumprimento de 200 (duzentas) horas de 

atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse dos 

estudantes, como parte da exigência para integralização  curricular. Desse modo, tais atividades, 

denominadas a partir de agora Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) ou 

abreviadamente de Atividades Complementares, que integram o currículo dos Cursos de 

Licenciatura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, como 
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requisitos curriculares suplementares de livre escolha, estão aqui apresentadas e normatizadas 

no Regulamento de AACC. 

 

4.1 Nucleos curriculares 

 
A base curricular comum do curso aqui proposto é composta por cinco Núcleos. O Núcleo 

de Formação Básica (NFB) refere-se aos saberes comuns à área da Matemática e fornece 

suporte para a formação dos futuros professores. O Núcleo de Formação Pedagógica (NFP) 

é desenvolvido em uma perspectiva integradora, trabalhado, preferencialmente, ao longo de 

toda a formação. Já o Núcleo de Formação Específica (NFE) trata dos conhecimentos 

relacionados à formação específica docente e são aprofundados, tanto na perspectiva dos 

conhecimentos científico-tecnológicos relativos à habilitação escolhida, quanto na perspectiva 

da transposição didática dos conteúdos. Por último surgem o Núcleo de Formação 

Complementar (NFC) e o Núcleo de Optativas (NOP) descritos posteriormente. 

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, em uma 

abordagem transversal. 

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 discente nas seguintes perspectivas: aprofundar os conhecimentos da Matemática 

e suas respectivas metodologias de aprendizagem; fundamentar melhor a sua formação 

profissional desenvolvida no Núcleo Básico. 

Núcleo de Formação Complementar (NFC): propõe-se a desenvolver atividades que 

possibilitem o exercício da habilitação, em uma perspectiva interdisciplinar e integradora, por 

meio do enriquecimento da formação do licenciando com conhecimentos de áreas correlatas, e 

com atividades acadêmico-científico-culturais que possam contribuir para que o discente venha 

a tornar-se um pesquisador de sua  própria prática. 

No quadro 1 estão relacionadas as disciplinas por Núcleos com o detalhamento das 
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respectivas cargas horárias e créditos. 

 
Quadro 1: Distribuição das disciplinas por núcleos 

 
 
 

 
NFP 

Núcleo de Formação Pedagógica 

Semestre Código Componente Curricular 
Carga 

Horária 
Créditos 

1 EDU150 História da Educação 60 4 

2 EDU154 Filosofia da Educação 60 4 

2 EDU155 Psicologia da Educação I 60 4 

3 EDU156 Didática 60 4 

4 EDU157 Avaliação da Aprendizagem 30 2 

4 EDU158 Sociologia da Educação 60 4 

 4 EDU159 Metodologia da Pesquisa 30 2 

4 LET112 Libras 30 2 

5 MAT235 
Metodologia e Prática do Ensino de 
Matemática I 

60 4 

6 MAT236 
Metodologia e Prática do Ensino de 
Matemática II 

60 4 

6 MAT243 
Estágio Supervisionado em Ensino de 
Matemática III 

100 6,7 

7 EDU175 Políticas e Gestão da Educação 60 4 

7 MAT239 
Metodologia da Pesquisa do Ensino de 
Matemática 

60 4 

7 MAT244 
Estágio Supervisionado em Ensino de 
Matemática IV 

120 8 

8 EDU161 Educação Inclusiva 60 4 

8 EDU165 Educação de Jovens e Adultos 60 4 

8 MAT241 
Estágio Supervisionado em Ensino de 
Matemática I 

100 6,7 

9 EDU168 Fundamentos de Educação a Distância 60 4 

9 MAT? Laboratório de Ensino de Matemática 60 4 

9 MAT242 
Estágio Supervisionado em Ensino de 
Matemática II 

100 6,7 

Sub-total 1290 86 

 
 
 
 
 

NFB 

Núcleo de Formação Básica 

Semestre Código Componente Curricular 
Carga 

Horária 
Créditos 

1 MAT220 Introdução à Matemática 90 6 

2 MAT227 Álgebra Vetorial e Geometria Analítica 90 6 

3 MAT223 Cálculo Diferencial e Integral I 90 6 

3 MAT228 Álgebra Linear I 60 4 

4 MAT224 Cálculo Diferencial e Integral II 90 6 

5 MAT225 Cálculo Diferencial e Integral III 90 6 

6 MAT226 Cálculo Diferencial e Integral IV 60 4 

Sub-total 570 38 

 
 
 
 
 
 
 

NFE 

Núcleo de Formação Específica 

Semestre Código Componente Curricular 
Carga 

Horária 
Créditos 

5 MAT232 Fundamentos de Matemática I 60 4 

5 MAT267 
Informática Aplicada ao Ensino de 
Matemática 

30 2 

6 MAT237 Álgebra I 60 4 

6 MAT302 Fundamentos de Matemática II 60 4 
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7 MAT238 Álgebra II 60 4 

7 MAT303 Fundamentos de Matemática III 90 6 

8 MAT240 Análise Real 60 4 

8 MAT246 Trabalho de Conclusão do Curso I 30 2 

9 MAT? Tópicos de Resolução de Problemas 60 4 

9 MAT? Trabalho de Conclusão de Curso II 60 4 

Sub-total 570 38 

 
NFC 

Núcleo de Formação Complementar 

Semestre Código Componente Curricular 
Carga 

Horária 
Créditos 

 1 INF024 Informática Aplicada à Educação I 60 4 

1 LET111 Comunicação e Informação 60 4 

2 EDU153 Ciência, Tecnologia e Sociedade 30 2 

2 FIS210 Introdução à Física 60 4 

3 FIS215 Física Clássica da Matéria e da Luz 90 6 

4 FIS216 Mecânica e Gravitação 90 6 

4 INF025 Informática Aplicada à Educação II 60 4 

8 MAT204 Matemática Financeira 60 4 

9 MAT? 
Tecnologias da Informação e 
Comunicação no Ensino de Matemática 

60 4 

Sub-total 570 38 

Total do curso 3000 200 

 

 

4.2 Representação gráfica do perfil de formação 

 
O Quadro 2 apresenta a distribuição das disciplinas por semestre letivo e a distribuição 

da carga horária e créditos. O anexo V apresenta o fluxograma da matriz curricular do Curso. 

 

Quadro 2: Distribuição das disciplinas por semestre ( carga horária e créditos) 

COD. Componente Curricular   Carga horária   Créditos Pré-requisitos 

1º semestre T P 

PC

C E TOT T P PCC E TOT   

EDU150 História da Educação 45 0 15 0 60 3 0 1 0 4 // 

INF024 Informática A. a Educação I 30 15 15 0 60 2 1 1 0 4 // 

LET111 Comunicação e Informação 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4 // 

MAT22

0 Introdução a Matemática 75 0 15 0 90 5 0 1 0 6 // 

  total do semestre 210 15 45 0 270 14 1 3 0 18 // 

2º semestre T P 

PC

C E TOT T P PCC E TOT   

EDU153 Ciência, Tecnologia e Sociedade 30 0 0 0 30 2 0 0 0 2 // 

EDU154 Filosofia da Educação 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4 // 

EDU155 Psicologia da Educação 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4 // 

FIS210 Introdução a Física 30 30 0 0 60 2 2 0 0 4 // 

MAT22

7 Álgebra vetorial e Geom. Analítica 90 0 0 0 90 6 0 0 0 6 MAT220 

  total do semestre 270 30 0 0 300 18 2 0 0 20 // 
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3º semestre T P 

PC

C E TOT T P PCC E TOT   

EDU156 Didática 45 0 15 0 60 3 0 1 0 4 // 

FIS215 Física Clássica da Matéria e da Luz 40 30 20 0 90 2,5 2 1,5 0 6 
FIS210/MAT22

0 

MAT22

3 Cálculo Diferencial e Integral I 75 0 15 0 90 5 0 1 0 6 MAT220 

MAT22

8 Álgebra Linear I 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4 MAT227 

  total do semestre 220 30 50 0 300 15 2 3,5 0 20 // 

4º semestre T P 

PC

C E TOT T P PCC E TOT   

EDU157 Avaliação da Aprendizagem 15 0 15 0 30 1 0 1 0 2 // 

EDU158 Sociologia da Educação 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4 // 

EDU159 Metodologia da Pesquisa 30 0 0 0 30 2 0 0 0 2   

FIS216 Mecânica e Gravitação 60 10 20 0 90 4 

0,

5 1,5 0 6 
FIS215/MAT22

3 

INF025 Informática Aplicada a Educação II 45 0 15 0 60 3 0 1 0 4   

LET112 Libras 30 0 0 0 30 2 0 0 0 2 // 

MAT22

4 Cálculo Diferencial e Integral II 75 0 15 0 90 5 0 1 0 6 // 

  total do semestre 315 10 65 0 390 21 

0,

5 4,5 0 26 // 

5º semestre T P 

PC

C E TOT T P PCC E TOT   

MAT26

7 

Informática Aplicada ao Ensino de 

Matemática 0 0 30 0 30 0 0 2 0 2 // 

MAT23

2 Fundamentos da Matemática I 30 15 15 0 60 2 1 1 0 4 // 

MAT22

5 Cálculo Diferencial e Integral III 75 0 15 0 90 5 0 1 0 6 MAT224 

MAT23

5 

Metodologia e Prática do Ensino de 

Matemática I 15 0 45 0 60 1 0 3 0 4 // 

  total do semestre 120 15 105 0 240 8 1 7 0 16 // 

6º semestre T P 

PC

C E TOT T P PCC E TOT   

MAT30

2 Fundamentos da Matemática II 45 0 15 0 60 3 0 1 0 4 // 

MAT22

6 Cálculo Diferencial e Integral IV 30 15 15 0 60 2 1 1 0 4 MAT225 

MAT23

6 

Metodologia e Prática do Ensino de 

Matemática II 15 0 45 0 60 1 0 3 0 4 // 

MAT24

3 

Estágio Supervisionado em Ensino 

de Matemática III 0 0 0 

10

0 100 0 0 0 7 7   

MAT23

7 Álgebra I 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4 // 

  total do semestre 150 15 75 

10

0 340 10 1 4 7 23 // 

7º semestre T P 

PC

C E TOT T P PCC E TOT   

EDU175 Política e Gestão da Educação 45 0 15 0 60 3 0 1 0 4 // 

MAT23

9 

Metodologia da Pesquisa do Ensino 

de Matemática 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4 // 

MAT30

3 Fundamentos da Matemática III 60 15 15 0 90 4 1 1 0 6 // 

MAT23

8 Álgebra II 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4 // 
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MAT24

4 

Estágio Supervisionado em Ensino 

de Matemática IV 0 0 0 

12

0 120 0 0 0 8 8   

  total do semestre 225 15 30 

12

0 390 15 1 2 8 26 // 

8º semestre T P 

PC

C E TOT T P PCC E TOT   

EDU165 Educação de Jovens e Adultos 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4 // 

EDU161 Educação Inclusiva 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4 // 

MAT24

0 Análise Real 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4 // 

MAT20

4 Matemática Financeira 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4   

MAT24

1 

Estágio Supervisionado em Ensino 

de Matemática I 0 0 0 

10

0 100 0 0 0 7 7   

MAT24

6 Trabalho de Conclusão de Curso I 30 0 0 0 30 2 0 0 0 2 // 

  total do semestre 270 0 0 

10

0 370 18 0 0 7 25 // 

9º semestre T P 

PC

C E TOT T P PCC E TOT   

EDU168 

Fundamentos da Educação a 

Distância 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4 // 

MAT? 

Laboratório de Ensino de 

Matemática 0 30 30 0 60 0 2 2 0 4 // 

MAT? Tópicos de Resolução de Problemas 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4 // 

MAT? 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação no Ensino de 

Matemática 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4   

MAT? Trabalho de Conclusão de Curso II 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4   

MAT24

2 

Estágio Supervisionado em Ensino 

de Matemática II 0 0 0 

10

0 100 0 0 0 7 7 // 

  total do semestre 240 30 30 

10

0 400 16 2 2 7 26 // 

  total do curso 

202

0 

16

0 400 

42

0 

300

0 

13

5 11 25 

2

9 200   

 
 

 

4.3 Conteúdos Curriculares 

Conforme já havíamos mencionado, os conteúdos curriculares são definidos à luz da 

epistemologia e da história das ciências sob diferentes enfoques, favorecendo a formação de 

uma cultura matemática transdisciplinar, em que aspectos da existência humana tornam-se 

objeto de análise e reflexão. Apresentaremos neste tópico: Relações étnicos raciais e história e 

cultura Afro-Brasileira, Educação Ambiental, Educação em Direitos humanos e Temas 

relacionados a pessoa com deficiência. 
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4.3.1 Relações Étnicos Raciais e História e Cultura Afro-Brasileira (Lei Nº 11.645 de 

10/03/2008) 

 

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, antidiscriminatórios 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 diversidade entre os educandos, 

representados por afrodescendentes, indígenas, 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 as práticas veladas que, ainda, insistem 

em se manter na sociedade, após mais de 130 anos do fim 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 vêem 

cercadas por uma gama de diversidade, dentre elas as de cunho cultural, regional, 

socioeconômico, religioso, entre outras. 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 étnico-raciais 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.  

As instituições, assim, como disseminadora de saberes diversos, devem 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 

e qualquer manifestação preconceituosa e racista. Para isso, é 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. 

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 
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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, 

têm 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 a importância do debate sobre as 

relações étnico-raciais, podem inviabilizar a implementação da lei por achar desnecessário 

evidenciar o debate. Dessa forma, salienta Eugênio e Santana:  

 
A aprovação da Lei 10639/03 impôs algumas demandas para os sistemas de ensino, 
dentre elas, a formação continuada dos professores para o desenvolvimento de 
atividades envolvendo as relações étnico-raciais e uma nova concepção de currículo. 
Evidentemente que essa ainda se constitui em tarefa difícil, pois até a década de 1970 
os currículos de formação baseavam-se no modelo da racionalidade técnica, 
instrumentalizando os docentes para o emprego de teorias e técnicas que deveriam 
resolver os problemas da prática. É só a partir dos anos 1980 que as questões políticas 
e sociais passam a ser vistas como importantes no processo de formação. (EUGENIO e 
SANTANA, p.59, 2018).  
 

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 pública “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): 
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Construir, identificar, publicar e distribuir material didático e bibliográfico sobre questões 
relativas à Educação das Relações Étnico raciais para todos os cursos de graduação;” 
(SEPIR: Brasília, junho de 2009, p.53) 
 

Desde a década de 2010 as universidades brasileiras vêm adotando a política de reserva 

de vagas que tem contribuído para o maior 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 autodeclaração 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 

vezes é encarado com falta de iniciativa da população negra em se instruir para ocupar melhores 

oportunidades na vida.  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus 

Salvador, também possui instrumentos legais, a exemplo das Diretrizes para a Política de 

Assistência Estudantil, já aprovada pelo Conselho Superior – CONSUP – IFBA em 26/10/2010, 

e desenvolve projetos e atividades como forma de implementação da lei. O referido documento 

também contempla a diversidade presente na instituição, e no que diz respeito ao recorte da 

temática das relações étnico-raciais, o documento aponta a existência de um núcleo de estudos 

na área. Também aponta que mesmo a instituição tendo especificidade na área tecnológica 

deve se preparar para formar profissionais que possam ser tolerantes às diferenças. O que se 

pôde verificar de concreto é a reserva de vagas para afrodescendentes, índios e índio 

descendentes que já vem acontecendo desde 1º (primeiro) de junho de 2006.  

O IFBA implantou a reserva de vagas para atender alunos oriundos das classes 

desfavorecidas economicamente, afrodescendentes e índio descendentes, não poderá se 

ausentar da criação de espaços para debate em torno da temática, pois a discussão favorece o 

conhecimento e o fortalecimento da cultura negra. Assim procedendo, o IFBA estará garantindo 

o sucesso dos estudantes ingressos pela reserva de vagas. Como a Educação deve se preparar 

para os novos dilemas que se coloca diante da sociedade, o IFBA entende que, mesmo atuando 

prioritariamente na área tecnológica, deve preparar os profissionais atuantes na área da 

educação para a reflexão da diversidade presente no espaço escolar.  

Em relação à matriz curricular para implementação da Lei nº 11.645 de 10/03/2008 e da 

Resolução CNE/CP Nº 1 de 17 de junho de 2004, além das ações citadas anteriormente em que 

a temática é tratada como Atividades Acadêmicos Científicos Culturais (AACC), pesquisa e 

extensão, o Curso de Licenciatura em Matemática na Modalidade EAD propõe a abordagem da 

temática nas disciplinas obrigatórias História da Educação I (EDU150), Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (EDU153), Filosofia da Educação (EDU154), Sociologia da Educação (EDU158), 
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Educação e Relações Étnicas e Raciais: Uma abordagem multidisciplinar (EDU164) e História 

e Cultura Afro-Brasileira (HUM001) e das disciplinas optativas História da Matemática 

(MAT229), Matemática Financeira, Educação de Jovens e Adultos, Tópicos em Educação I e II 

, e Tópicos em Matemática I e II. 

 

4.3.2 Educação Ambiental 

 

A Licenciatura em Matemática do IFBA busca atender a lei nº 9.795, de 27 de abril de 

1999 e o decreto que a regulametna 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 nº 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.  

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 
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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 com a formação de indivíduos 

isoladamente, mas também com a transformação coletiva capaz de proporcionar mudanças na 

sociedade, oportunizando aos educandos e futuros professores, uma visão crítica das questões 

ambientais.  

D’Ambrósio (1986) ressalta sua preocupação com a forma que os professores estão 

trabalhando o ensino da matemática, relatando que estes ficam presos apenas nos conteúdos 

que seus alunos irão 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 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 
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práticas sociais, de várias sociedades e de várias épocas e, portanto não pode ser discutidas 

ou estudadas 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, 
2018, p.54). 
 

Entendemos, assim que, as disciplinas de Cálculo podem enfatizar a temática Educação 

Ambiental em conteúdos tais como as Equações Diferenciais, dentre outros. Relatos de 

professores do Curso apontam que, as disciplinas Cálculo II (MAT224) e Cálculo III (MAT225) 

podem abordar a temática ambiental transversalizada aos conteúdos chaves de cada programa.  

As disciplinas Metodologia e Prática do Ensino de Matemática I e II (MAT235 e MAT236) 

tem foco na formação do professor que irá atuar na educação básica e para tanto se apropriam 

da Base Nacional Comum Curricular. Tal documento define o desenvolvimento de competências 

gerais que devem permear todo o ensino básico dentre as quais destacamos:  

I. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 

defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 

humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 

global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

(Brasil, 2017, pg.9).  

II. A competência supracitada demonstra o compromisso com a Educação Ambiental e deve ser 

trabalhada nas disciplinas mencionadas anteriormente e também nos estágios supervisionados, 

onde o licenciando deve mobilizar esse conhecimento em suas aulas.  

III. É importante destacar o papel da Instituição como agente difusor da questão ambiental 

através da Comissão de Sustentabilidade Ambiental (CISA) a qual realiza eventos e cursos 

sobre o tema Educação Ambientais abertos à comunidade. Vale destacar que a Instituição 

também mantém convênio com empresas de reciclagem de papel.  
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4.3.3 Educação em Direitos Humanos 

 

Em consonância com a Resolução Nº 1 do Conselho Nacional de Educação, de 30 de 

maio de 2012 – CNE/CP 1/2012, que estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em 

Direitos Humanos, o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), o Curso de Licenciatura em Matemática possui um direcionamento 

pedagógico balizado pelos Direitos Humanos, entendidos, segundo o ART. 2º § 1º da citada 

Resolução, como um conjunto de direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e 

ambientais, referentes à necessidade de igualdade e defesa da dignidade humana.  

Para tanto, busca contemplar os princípios de dignidade humana, igualdade de direitos, 

reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, laicidade do Estado, democracia 

na educação, transversalidade, vivência, globalidade e sustentabilidade socioambiental, 

presentes no Art. 3º da Resolução CNE/CP 1/2012. Os conteúdos pedagógicos inscritos no 

âmbito da Educação em Direitos Humanos são contemplados em boa parte dos componentes 

curriculares da matriz do curso, conforme consta nas ementas de disciplinas como História da 

Educação, Filosofia da Educação, Psicologia da Educação, Sociologia da Educação, Libras, 

Educação Inclusiva, entre outros. 

 Evidenciamos que as tipificações de direitos humanos estende-se a todo o indivíduo, em 

particular os direitos da população jovem e adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas, que por meio de projetos extensionistas produzidos pelos docentes e discentes 

da Licenciatura de Matemática, identificam mecanismos de intervenção em que o saber dos 

fundamentos da matemática possibilitem novas inserções sócio-educacionais de modo a 

superar as desigualdades que são produzidas no atendimento desse segmento. 

 Além de serem abordados nas ementas de componentes curriculares, os princípios 

referentes à Educação em Direitos Humanos têm direcionado o trabalho pedagógico de modo 

transversal, através de ações institucionais a exemplo do Programa de Iniciação Científica e dos 

Programas Universais e Complementares da Política de Assistência Estudantil do IFBA, 

Jornadas Pedagógicas/IFBA, palestras e debates. Esses programas e eventos possibilitam aos 

discentes e docentes do Curso de Licenciatura em Matemática na Modalidade EaD refletirem, 

junto a colegas de outras áreas do conhecimento, sobre os marcos civilizatórios que orientam a 

sociedade e as possibilidades de intervenção social. 

 

4.3.4 Temas relacionados à pessoa com deficiência 
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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.  

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:  

 

I. Constituição federal, Título VIII, artigo 208 e 227;  

II. 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;  

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

IV. 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;  

V. 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;  

VI. 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.  

VII. 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. 

 VIII. 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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IX. 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.  

X. 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.  

XI. 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, tem como função disponibilizar recursos e serviços de acessibilidade, 

atendimento educacional especializado e complementar a formação dos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades e superdotação.  

XII. Por fim, a lei 13146 de 2015 que institui direitos a igualdade de pessoas com 

deficiência e, no caso da educação, reforçando o direito a educação das pessoas com 

deficiência a partir de um sistema educacional inclusivo, assim, 

Há de se ressaltar que existe a obrigatoriedade da " inclusão em conteúdos curriculares, 
em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas 
relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento. " 
(Inciso XIV do art. 28 da Lei 13146, de 6 de julho de 2015). 

 

4.4 A Prática Como Componente Curricular – PCC 

As Práticas Pedagógicas como Componente Curricular (PCC) são orientadoras de 

estratégias para o desenvolvimento de recursos didáticos integradores dos componentes 

curriculares do ensino da matemática, vinculando-se às premissas baseadas na perspectiva 

histórico-crítica da educação que, assentadas nos princípios da dialogicidade e das autonomias 

docentes e discentes, se constituem como elementos de transformação do conhecimento. 

A prática como componente curricular é um espaço de formação destinado a realizar a 

articulação entre a formação do discente e a sua vida profissional. Esse processo interativo se 

dará através de atividades que permitam ao licenciando a experiência de vivenciar na Instituição 

a correlação entre a sua prática docente e o cotidiano escolar. Essa vivência oferecerá aos 

discentes 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 como componente curricular deve proporcionar, desde o início do curso, a 

inserção do licenciando-docente em diferentes contextos da Educação Básica e Profissional, 

viabilizando gradativo conhecimento dos aspectos político-didático-pedagógicos e 

administrativos da escola, através de atividades que poderão ocorrer por meio de procedimentos 

tais como:  
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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. miniaulas, 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 usando tecnologias digitais da informação, narrativas orais e escritas, produções de 

discentes, situações simuladoras e estudo de casos referentes ao exercício da docência.  

Em atendimento às diretrizes curriculares que trata da formação docente (CNE/CP 

2/2015), 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 400 horas 

distribuídas em várias disciplinas. Assim, essa prática poderá ser trabalhada por cada professor 

no espaço disciplinar, ou por meio de projetos integradores que envolvam todas as disciplinas 

do semestre. Essa definição deverá partir da discussão entre os professores durante a semana 

de planejamento pedagógico. O Quadro 3 específica como a prática como componente 

curricular está distribuída ao longo do curso atendendo essa exigência. 

 

Quadro 3 – Pratica como componente curricular ao longo do curso 

 
Sem. 

 
Cód. 

 
Componente Curricular 

 
Núcleo 

 
Carga 

Horária 

 
Créditos 

Carga 

Horária  

 Prática 
como 

 

componente  

 curricular  

 
 

1 

EDU150 História da Educação NFP 60 4 15 

INF024 
Informática Aplicada à 
Educação I 

NFC 60 4 15 

MAT220 Introdução à Matemática NFB 90 6 15 

Sub-total 210 14 45 

2 - - - 0 0 0 

Sub-total 0 0 0 

 

 
3 

EDU156 Didática NFP 60 4 15 

FIS215 
Física Clássica da 
Matéria e da Luz 

NFC 90 6 20 

MAT223 
Cálculo Diferencial e 
Integral I 

NFB 90 6 15 

Sub-total 240 16 50 
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4 

FIS216 Mecânica e Gravitação NFC 30 2 20 

INF025 
Informatica Aplicada a 
Educacao II 

NFC 60 4 15 

MAT224 
Cálculo Diferencial e 
Integral II 

NFB 90 6 15 

EDU157 
Avaliação da 
Aprendizagem 

NFP 30 2 15 

Sub-total 210 14 65 

 

 
5 

MAT232 
Fundamentos de 
Matemática I 

NFE 60 4 15 

MAT225 
Cálculo Diferencial e 
Integral III 

NFB 90 6 15 

MAT267 
Informática Aplicada ao 
Ensino de Matemática 

NFE 30 2 30 

MAT235 
Metodologia e Prática do 
Ensino de Matemática I 

NFP 60 4 45 

Sub-total 240 16       105 

6 MAT236 
Metodologia e 
Prática do 
Ensino de 
Matemática 

NFP 60 4 45 

 
MAT233 

Fundamentos de 
Matemática II 

NFE 60 4 15 

MAT226 
Cálculo Diferencial e 
Integral IV 

NFB 60 4 15 

Sub-total 180 12 75 

 

 
7 

EDU175 
Política e Gestão da 
Educação 

NFP 30 2 15 

MAT234 
Fundamentos de 
Matemática III 

NFE 90 6 15 

Sub-total 150 14 30 

9 MAT245 
Laboratório de Ensino de 
Matemática 

NFP 30 8 30 

Sub-total 30 9 30 

Total do Curso 1230 88 400 

 

 

4.5 Metodologia 

Metodologicamente, a proposta curricular do Curso de Licenciatura em Matemática à 

Distância é organizada segundo a concepção de formação de professores denominada Prática-

Reflexiva, na qual a formação do Educador configura-se como um processo contínuo, 

multicultural e que busca o autodesenvolvimento reflexivo a partir da valorização das interações 

entre os saberes dos docentes mais experientes com os docentes em seu processo inicial de 

formação e profissionalização.  

Segundo o DCN, os currículos devem assegurar o desenvolvimento de conteúdos dos 
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diferentes âmbitos do conhecimento profissional de um matemático, levando-se em 

consideração as orientações apresentadas para a estruturação do curso. As práticas 

pedagógicas como dispositivos metodológicos na formação inicial de professores se integram 

no currículo por meio dos nexos entre os núcleos da formação básica, da formação pedagógica, 

da formação específica e da formação complementar. 

Há uma grande diversidade nas concepções que norteiam as ações e as metodologias 

empregadas no que de uma forma genérica é chamado de “Educação a Distância”. A interação 

de diferentes métodos e meios é desejável na execução de cursos a distância, e o uso dos mais 

indicados é algo que deve ser definido levando em conta as especificidades de cada curso. 

Há, entretanto, uma concepção metodológica geral que norteia os cursos a distância do 

IFBA nos níveis técnico médio e de graduação plena, que prevê a existência dos polos de apoio 

presencial como elemento indispensável. Esse é o desenho geral dos principais programas de 

fomento a cursos a distância, que são a UAB para as licenciaturas e o E-Tec para cursos 

técnicos. Os cursos propostos nesses programas são, na realidade, semipresenciais, e parte 

importante da atividade discente acontece nos polos, assistida por tutores presenciais e 

professores formadores. 

Nessa concepção, as intermediações pedagógicas acontecem numa rede composta 

pelos alunos e pelos papéis docentes de professores formadores, tutores a distância e tutores 

presenciais. A parte presencial de cada curso, executada nos polos sob a supervisão de tutores 

presenciais e de professores formadores, deve incluir não apenas a parte experimental dos 

cursos – importantíssima nas licenciaturas científicas, como este curso aqui apresentado – mas 

também aulas teóricas presenciais, criteriosamente projetadas para ajudar os alunos a 

superarem obstáculos característicos de cada processo de formação.  

A metodologia deste curso baseia-se em uma proposta de mediação pedagógica que 

segue uma abordagem de caráter sócio interacionista compreendendo a construção de 

conhecimento como uma ação rica quando realizada entre sujeitos (alunos, professores dos 

componentes curriculares, tutores presenciais e a distância e coordenador) e mediada pelos 

elementos tecnológicos. A reflexão sobre a escolha de técnicas e a adaptação do material 

impresso e tecnológico em curso a distância oferece às tecnologias o lugar do “olhar acadêmico” 

porque são estruturantes e organizadoras da ação formadora e das aprendizagens.  

Para tanto, este curso está estruturado em um Ambiente Virtual de Aprendizagem, cujo 

recurso utilizado será a plataforma MOODLE e outras formas de interação nos espaços virtuais 

abertos pelas novas tecnologias de informação e comunicação. 

Parte significativa da proposta metodológica aqui apresentada, no que diz respeito às 

funções e papéis da mediação pedagógica, foram desenvolvidas por docentes do IFBA em 
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conjunto com docentes de outras Instituições Públicas de Ensino Superior da Bahia, em Grupo 

de Trabalho instituído pelo Consórcio das Universidades Públicas da Bahia, que elaboram 

proposta apresentada à Secretaria de Educação do Estado da Bahia para um curso de 

Complementação Pedagógica a Distância (CONSÓRCIO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

DA BAHIA PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2008). 

 

4.5.1 Encontros presenciais e dinâmica do curso 

 

A legislação vigente sobre o Ensino Superior à Distância (Art. 4º, Decreto 5662 

19/12/2005) não estabelece uma carga horária mínima presencial para cursos à distância, 

exigindo apenas que a avaliação dos cursos EaD seja feita de forma preponderantemente 

presencial.  

Entretanto, prevê-se a realização de encontros presenciais destinados não só à 

apresentação do curso e de suas metodologias e estratégias de ensino e aprendizagem, mas, 

fundamentalmente, à formação dos laços sociais entre os diversos participantes que permitam 

aos cursistas construir um sentimento de pertencimento a uma comunidade de aprendizagem. 

Este fator tem reconhecida importância no sucesso de cursos a distância (PALLOF e PRATT, 

2004) e pode ser facilitado pelo contato presencial no início do processo (NEVES, 2003).  

No caso de um curso de formação em Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias, a atividade prática em laboratório constitui um componente essencial e a 

necessidade de tais encontros é significativamente maior do que em outros cursos. Além disso, 

nota-se que, para muitos alunos, os momentos iniciais de sua formação trazem grandes 

dificuldades que, mesmo em cursos presenciais, acabam contribuindo para a evasão. Citamos, 

especificamente, as disciplinas de matemática e de cálculo que podem representar, para muitos 

alunos egressos de um ensino médio reconhecidamente deficiente, dificuldades intransponíveis 

se a elas não se dedicar uma atenção especial.  

Dessa forma, a estrutura deste curso prevê a realização de encontros presenciais de 

diversos tipos, como aulas teóricas e práticas, sessões dirigidas de exercícios e apresentações 

de trabalhos e seminários, entre outras. Algumas dessas atividades serão dirigidas por 

professores formadores ou tutores visitantes e outras serão acompanhadas pelo tutor 

presencial.  

Deve-se ressaltar que nem toda carga horária da parte prática das disciplinas que 

preveem atividades de laboratório serão realizadas presencialmente, já que parte significativa 

das atividades experimentais consiste na discussão de resultados e a preparação de relatórios, 
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que ocorrerão no AVA sob a orientação dos professores e tutores a distância. Além disso, muitos 

experimentos serão desenvolvidos para serem feitos em casa ou na escola onde o aluno-

professor em formação ensina, verdadeiros laboratórios “domésticos” que visam exatamente a 

apropriação, pelos cursistas, de procedimentos com equipamentos e materiais que possam ser 

facilmente reproduzidos nas condições que ele irá encontrar em sua atuação como professor 

de matemática.  

Aqui deve ser lembrada a importância do uso de simulações e laboratórios virtuais (por 

exemplo, uso de aplicativos que permitem a construção conjunta de definições, tais como o 

geogebra, etc.) no desenvolvimento do aprendizado dos alunos; tal uso, entretanto, não deve 

substituir a experimentação real, mas sim complementar o aprendizado pela introdução de 

recursos que podem facilitar a conexão entre a teoria e as aplicações.  

A programação detalhada desses encontros será definida em função da programação e 

do plano de estudos de cada disciplina, levando em conta a distribuição global da carga horária 

semanal por disciplina. A distribuição exata de carga presencial por semana e por disciplina será 

definida pela equipe integradora do projeto, a reunião de professores formadores e coordenação 

do curso.  

De um modo geral, recomenda-se que o aluno dedique pelo menos 20 horas semanais 

às disciplinas em curso, sugerindo-se:  

• 8h – leituras de textos impressos, guias de estudo, livros, roteiros de práticas 

laboratoriais e atividades.  

• 4h – Realização de exercícios diversos  

• 8h – Estudos virtuais – AVA, chats, webconferências, bibliotecas virtuais, mensagens, 

wikis, glossário, enquetes, atividades avaliativas, simulações, laboratórios virtuais. 

Além disso, o discente deve participar dos encontros presenciais para resolução de 

exercícios, aulas práticas, seminários ou outras atividades didático-pedagógicas que auxiliem 

no processo ensino-aprendizagem, de acordo com a programação da disciplina. 

 

4.6 Interdisciplinaridade 

 

Entende-se a interdisciplinaridade não como um método em si, nem como uma técnica 

didática, mas como uma imposição da formação humana como antítese à fragmentação do 

conhecimento, uma vez que essa humanidade é histórica, é social e culturalmente situada 

Frigotto (2011). 
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Já para H. Japiassú (1976) a interdisciplinaridade é caracterizada pela qualidade e 

intensidade de interações entre o saber especializado e os campos disciplinares delineados por 

um objeto de conhecimento. Sendo assim, é na interação dos saberes disciplinares, a partir de 

relações de reciprocidade, que se amplia os saberes disciplinares. 

 De acordo com pesquisadores da área de Educação Matemática, a interdisciplinaridade 

pode ser definida como: 

 

(...) uma possibilidade de, a partir da investigação de um objeto, conteúdo, tema de 
estudo ou projeto, promover atividades escolares que mobilizem aprendizagens vistas 
como relacionadas, entre as práticas sociais das quais alunos e professores estão 
participando, incluindo as práticas disciplinares. A interdisciplinaridade se configura, 
portanto, pela participação dos alunos e dos professores nas práticas no momento em 
que elas são desenvolvidas e não pelo que foi proposto a priori. Dentro dessa concepção, 
pressupõe-se uma busca por novas informações e combinações que ampliam e 
transformam os conhecimentos anteriores de cada disciplina. (DAVID; TOMAZ, 2008, p. 
26). 
 
 

Partindo dessas concepções de interdisciplinaridade, nesse projeto de curso entendemos 

a interdisciplinaridade como um princípio integrador e de interação dos componentes 

curriculares que compõem os núcleos formativos do curso, que se encontra em coerência com 

um dos fundamentos pedagógicos da BNCC (2018), que é o compromisso com a educação 

integral. 

 

[...] a Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento humano global, o 
que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, 
rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) 
ou a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular e integral da 
criança, do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de 
aprendizagem – e promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento 
e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades (BRASIL, 2018, p. 13). 
 
 

Dessa forma, as práticas interdisciplinares na formação docente oportunizam investigar 

um objeto, um conteúdo, um tema de estudo, impulsionado por saberes da Matemática, 

entrelaçados por outros conhecimentos. Exemplificando, as disciplinas de Cálculo Diferencial e 

Integral trazem de maneira intrínseca relações diretas de conteúdos com aplicações nas áreas 

da Física, Biologia, Química, Economia, entre outras áreas do conhecimento. Assim como as 

disciplinas de Metodologia e Prática do Ensino de Matemática envolvem práticas que relacionam 

o conteúdo da Matemática com outras disciplinas como a Geografia, no estudo de dados 

populacionais para o trabalho com a Estatística; a Física com funções que descrevem o estudo 

dos movimentos e a resolução de problemas de aplicações como cálculo de áreas de pisos de 

ambientes e volumes de tanques e reservatórios. 
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Promovemos o princípio da interdisciplinaridade também quando trabalhamos com 

programas institucionais como o PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência) e o PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) que promovem 

estudos de temas interdisciplinares no desenvolvimento e execução desses projetos. 

Dentro de projetos desenvolvidos nos Programas Universais, têm-se destacado as Feiras 

de Matemática por envolverem estudantes e professores em trabalhos que valorizam a 

“Matemática em Ação”, promovendo a relação entre diversos temas da matemática e 

valorizando a interdisciplinaridade. Vale ressaltar que atividades interdisciplinares integradoras 

também ocorrem entre os núcleos de formação básica, formação pedagógica, formação 

específica e formação e formação complementar, de modo a construir temáticas que requeiram 

uma compreensão interdisciplinar. As escolhas das temáticas deverão surgir das interações 

entre docentes, discentes no desenvolvimento dos campos disciplinares de modo que se 

identifique a problemática em questão e que se discuta as formas de superação numa 

perspectiva interdisciplinar de atuação. 

Assim, os cursos de licenciatura do IFBA defenderão permanentemente atividades 

pedagógicas desenvolvidas de modo integrado entre as áreas, núcleos, disciplinas e projetos 

integradores.  

O currículo tem uma estrutura distribuída em núcleos curriculares, gerais e específicos, 

constituídos em temas contextuais amplos e multidisciplinares que podem ser articulados por 

meio de projetos, com temas e objetivos delimitados a partir da relação interdisciplinar. A 

preocupação fundamental é 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 socioculturais 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 são unicamente disciplinares, mas tem sua estrutura 

constituída por temas contextuais, multidisciplinares, que permeiam 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 
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conteúdos será um instrumento para a compreensão e ação sobre a realidade. 

 

4.7 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é realizado pelo discente e orientado por um 

docente do curso, havendo a possibilidade de co-orientação, quando estiver de comum acordo 

com o orientador e o licenciando. 

O TCC deverá versar sobre temas que façam parte do universo de estudos e pesquisas 

inerentes ao campo da Licenciatura em Matemática, podendo englobar diversas vertentes: 

atividades práticas e/ou teóricas; experiências vivenciadas na iniciação à docência, sejam em 

projetos de extensão, pesquisa científico-tecnológica e/ou nos estágios supervisionados 

curriculares; assim como a ampliação, aplicação e demonstração dos conhecimentos adquiridos 

ao longo do Curso, empregando a metodologia científica na execução deste trabalho. 

A escolha do orientador do TCC para cada aluno deverá ser feita de comum acordo entre 

o aluno, o professor encarregado da disciplina e o próprio orientador escolhido. Em caso de não 

haver acordo entre as partes acima descritas, o orientador será indicado pelo professor da 

disciplina ou pelo Colegiado do Curso. 

Os Trabalhos de Conclusão de Curso deverão preferencialmente ser apresentados em 

seminário interdisciplinar proposto pelo Colegiado do Curso, e deverão ser documentados como 

acervo do curso, na modalidade escolhida e de acordo com as normas de apresentação 

vigentes. Os trabalhos concluídos serão catalogados na Biblioteca do Campus e ficarão 

disponíveis em meio digital, acessíveis na página da Coordenação do Curso.  

O TCC pode ser apresentado na forma de monografia ou na forma de artigo, redigido de 

acordo com as normas da ABNT. Por decisão do orientador, o trabalho pode ser apresentado 

na língua e padrão determinado pela publicação ao qual foi submetido, acompanhado de 

tradução para a língua portuguesa do Brasil. Independentemente da modalidade escolhida, faz-

se necessária a defesa e avaliação do trabalho por uma Banca Examinadora. 

A Banca Examinadora será constituída mediante solicitação do professor orientador e 

deverá ser composta por, no mínimo, dois membros além do orientador. Os dois outros 

membros devem ser docentes do ensino superior, do IFBA ou de outras instituições de ensino 

superior, ou profissionais com titulação mínima em cursos de pós-graduação lato sensu, que 

desempenhem atividades relacionadas ao tema do trabalho. 

O TCC é realizado durante os dois últimos semestres acadêmicos do curso, quando o 

estudante estiver matriculado nas disciplinas Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC-I) e 
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Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC-II). O discente só pode matricular-se na disciplina 

Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC-II) quando estiver cursando o último semestre. A carga 

horária total dessas duas disciplinas soma 90 horas. 

As disciplinas TCC-I e TCC-II definem três papéis importantes: Coordenador, Orientador 

e Orientando. O Coordenador é o professor que coordena as atividades inerentes ao TCC, 

podendo, quando necessário, acumular a função de orientador; o Orientador é o professor que 

acompanha o licenciando ao longo do trabalho de conclusão de curso e o Orientando é o 

licenciando matriculado nas disciplinas em questão, com o propósito de apresentar um trabalho 

final de conclusão de curso. 

O TCC do Curso de Licenciatura em Matemática está regulamentado nas “Normas de 

Funcionamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da Licenciatura em Matemática”, 

Anexo III, que detalha as formas de apresentação e a orientação e coordenação do trabalho. 

O Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática deverá elaborar e publicar até o 

momento da primeira oferta da disciplina TCC o “Manual de Apresentação de Trabalhos de 

Conclusão de Curso – TCC”, destinado aos estudantes e professores, com o regulamento do 

TCC e outras recomendações, explicitando inclusive as linhas de pesquisa no Departamento de 

Matemática e seus respectivos orientadores. 

 

4.8 Estágio Supervisionado 

 
O Estágio Supervisionado Curricular é composto por um conjunto de atividades 

concernentes à aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao Estudante-

estagiário (discente da Licenciatura em Matemática) pela participação em situações reais de 

vida e trabalho do seu meio, sendo realizado na comunidade em geral, conjuntamente às 

instituições-parceiras e sob a responsabilidade de um Coordenador de Estágio (IFBA), 

Professor-Regente (Instituição-Parceira) e Professor-Supervisor (IFBA). As normas que regem 

o estágio no IFBA estão descritas nas Normas Acadêmicas do Ensino Superior desta instituição 

e no Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado da Licenciatura em Matemática 

elaborado pelo Núcleo Docente Estruturante e aprovado pelo Colegiado do Curso de 

Licenciatura em Matemática na Modalidade EAD (Anexo II). 

Em atendimento à Resolução CNE/CP nº 2 de 01/07/2015, e observando a Lei nº 

11.788/2008, que dispõe sobre estágio profissional de estudantes, o Estágio Supervisionado 

Curricular do curso de Licenciatura em Matemática é cumprido em 420 horas (ver Quadro 4), 

iniciando na segunda metade do curso, e pode ser realizado nas turmas de ensino básico das 
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redes de ensino e em espaços formais e não-formais de ensino, preferencialmente entidades 

públicas, sob a supervisão de um professor do curso e a orientação de um docente da 

instituição-parceira, com formação na área específica ou afim. 

O Estágio Supervisionado Curricular propicia a complementação do ensino e da 

aprendizagem a serem planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade 

com os currículos nacionais, programas, documentos oficiais e calendários, a fim de se constituir 

em instrumentos de integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-

cultural, científico e de relacionamento humano.  

A importância de se articular a teoria à prática, e vice-versa, no estágio supervisionado 

curricular da Licenciatura em Matemática foi pensada desde a implantação do Curso. Neste 

sentido enfatiza os aspectos didáticos, sociais e políticos, envolvidos na execução da prática 

pedagógica, sendo foco de atenção do estágio, questões pertinentes a: oportunizar o 

desenvolvimento de habilidades didático-pedagógicas adquiridas durante o curso; possibilitar 

ao estudante-estagiário o conhecimento e a vivência da realidade das instituições formais e não-

formais de ensino em sua organização, funcionamento, estrutura e relações sociais e humanas 

entre os diferentes segmentos presentes na comunidade, com ênfase na prática pedagógica 

desenvolvida; proporcionar um espaço de reflexão sobre a atuação do estudante-estagiário, 

sobre as práticas educativas e sobre o seu papel profissional e ético e promover o 

desenvolvimento da atitude profissional crítica e responsável que faça valer a presença de uma 

consciência social e humana.  

O estágio supervisionado curricular promove encontros presenciais em três momentos 

distintos, ora entre os estudantes-estagiários e professores-regentes (na instituição-parceira), 

ora entre os estudantes-estagiários e professores-supervisores (nas aulas teóricas) e, ora entre 

os estudantes-estagiários, professores-regentes e professores-supervisores (na instituição-

parceira), nos quais são discutidos aspectos relativos aos planos de estágio de cada 

modalidade, aos estudos apresentados sobre o papel do estágio na formação docente em 

diversas publicações científicas e ao que vem sendo abordado nos Grupos de Trabalho (GT) 

referentes aos estágios supervisionados da Sociedade Brasileira de Educação Matemática 

(SBEM). Essas experiências possibilitam a formação de um estudante-estagiário questionador 

que busca soluções para resolver os problemas demandados da sala de aula, ampliando, assim, 

o seu olhar e atuação para além desse espaço. A interação entre teoria e prática, que tem lugar 

no ambiente do estágio supervisionado, possibilita ao estudante-estagiário uma reflexão crítica 

da sua prática docente.  

O estágio supervisionado curricular consiste no desenvolvimento de um programa de 

atividades em parceria com o professor regente e supervisor (plano de estágio para atuar na 
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instituição-parceira) envolvendo a observação, sistêmica e coparticipativa, a regência, 

(colaborativa e plena), o relatório final e a avaliação do estágio. 

As atividades do referido estágio compreendem diversas situações entre elas: 

planejamento, observação sistemática compreendendo a familiarização com o contexto das 

situações educacionais, diagnóstico, análise, avaliação do processo pedagógico, observação 

coparticipativa, minicursos, oficinas, organização, interação entre professores, inclusive 

participando de Conselhos de Classe, relacionamento escola e comunidade, relacionamento 

com a família, regência colaborativa, regência plena e relatórios. A conceituação das 

modalidades de cada estágio encontra-se descrita no Regulamento de Estágio Supervisionado 

(Anexo II). 

As atividades do estágio são registradas e documentadas pelos relatórios elaborados 

pelo Estagiário e submetidos ao Orientador de Estágio, devendo também constar no Registro 

Acadêmico da escola.  

O Colegiado e a Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática supervisionam 

as atividades referentes ao estágio supervisionado exercido na área da Educação Básica, 

obedecendo a programação previamente elaborada (plano de estágio) conjuntamente pelos 

estudantes-estagiários e professores-supervisores e chancelada pela Coordenação de Estágio. 

Os referidos estágios são acompanhados pelo professor-supervisor que aprova os programas 

de atividades (planos de estágios) e eventuais projetos a serem desenvolvidos pelo estudante-

estagiário durante o referido estágio em comum acordo com o professor-regente. Ao final de 

cada estágio curricular, o professor-supervisor autoriza que o estudante-estagiário envie à 

Coordenação do curso os relatórios finais das atividades desenvolvidas. 

Para desenvolver a sua modalidade de estágio, o estudante-estagiário deve entregar ao 

professor-supervisor da disciplina, para uma discussão prévia, um plano de estágio contendo o 

planejamento pedagógico da unidade didática que será então desenvolvida. O desenvolvimento 

do trabalho é acompanhado pelo professor-regente e pelo professor-supervisor, e ao final do 

semestre o estudante-estagiário deve entregar um relatório discursivo e uma pasta contendo 

todas as atividades desenvolvidas no estágio. 

A avaliação do estagiário será realizada pelo professor-supervisor e pelo professor-

regente, levando em conta também sua auto-avaliação. Basicamente se constitui do 

acompanhamento do desenvolvimento do plano de estágio (com planejamento pedagógico) e 

suas atividades e da apresentação de um relatório final descrevendo todas as ações pertinentes 

ao referido estágio ao final do semestre.  

 

Quadro 4: Distribuição das disciplinas de estágio curricular. 
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Semestre Disciplina 
Pré-

requisito 
Modalidade 

Instituições- 
Parceiras 
Nível de 
Ensino 

Carga 
Horária 

 
5º 

Estágio 
Supervisionado em 

Matemática I  – 
MAT241 

 
MAT235 

 
Observação 
Sistêmica e 

Coparticipativa 

Formal ou não- 
formal 

Fundamental 
100 

 
6º 

Estágio 
Supervisionado em 

Matemática II – 
MAT242 

 
MAT235 

 
Regência 

Colaborativa e 
Plena 

Formal ou não- 
formal 

Fundamental 
100 

 
7º 

Estágio 
Supervisionado em 

Matemática III – 
MAT243 

MAT236 

 
Observação 
Sistêmica e 

Coparticipativa 

Formal Médio 100 

 
8º 

Estágio 
Supervisionado em 

Matemática IV – 
MAT244 

 
MAT236 

 
Regência 

Colaborativa e 
Plena 

Formal Médio 120 

TOTAL 420 

 

A realização dos estágios supervisionados pode, eventualmente, propor outros tipos de 

intervenções como contrapartida à instituição parceira, com a realização de oficinas, de projetos 

interdisciplinares, feiras de ciências ou matemática, dentre outros.  

Conforme a lei de estágio nº 11.788/2008, os estudantes-estagiários que exerceram 

atividade docente regular na Educação Básica, podem ter redução da carga horária do Estágio 

Curricular até o máximo de 200 (duzentas) horas, definida pelos professores-supervisores, 

chancelada pelo coordenador de estágio e aprovada pelo Colegiado do Curso. Dessa forma, os 

estagiários que tiverem experiência, de no mínimo um ano, no ensino fundamental II, podem 

solicitar aproveitamento dos estágios referentes a este nível de ensino. Os estagiários que 

tiverem experiência, de no mínimo um ano, no ensino médio, podem solicitar aproveitamento 

das disciplinas de estágio que tenham como foco o ensino médio.  

O aproveitamento da experiência profissional docente em Matemática, para fins de 

dispensa de carga horária do estágio, dar-se-á em acordo com as Normas Acadêmicas e o 

Regulamento de Estágio Supervisionado Curricular da Licenciatura em Matemática do IFBA e 

deverá ter sido exercida em estabelecimentos devidamente credenciados pela Secretaria de 

Educação do Estado da Bahia ou órgão similar de outro Estado da Federação. 

§ 2o  Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, 
nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à 
metade, segundo estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom desempenho 
do estudante. (BRASIL, 2008, art.10). 

 
Atentos ao que regem os documentos oficiais da Educação Nacional (BNCC, PCN, 

PCNEM, OCNEM, NCTM, entre outros), busca-se aliar práticas em sala de aula que conectem 
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o saber matemático a ser ensinado com propostas metodológicas que desenvolvam habilidades 

de experimentação e investigação tão essenciais para estimular a curiosidade na busca de 

conhecimentos a serem apreendidos pelos estudantes. Desta forma, busca-se desenvolver nos 

estudantes-estagiários um olhar cuidadoso acerca do universo da Educação Básica e, em 

especial para com os estudantes desse segmento escolar. Esses são alguns dos pressupostos 

que entendemos serem importantes na realização dos estágios supervisionados curriculares, 

seja nas modalidades de observação ou regência, pois esperamos que os estudantes-

estagiários, na ação de observar ou reger uma sala de aula, fiquem atentos às suas 

peculiaridades, levando-as em conta no trabalho de estágio a ser desenvolvido. 

É importante para isso que a relação entre estudantes-estagiários, professores-

supervisores da Licenciatura de Matemática e professores-regentes das instituições-parceiras 

seja colaborativa, principalmente no que se refere ao diálogo, na busca de um ensino de 

matemática de qualidade na Educação Básica, dessa forma contribuindo não só para a 

formação inicial dos licenciandos, mas também para a formação continuada dos professores em 

serviço da rede pública. Entendemos ser esse o melhor caminho para um processo coeso e 

coerente de retroalimentação educacional cuja prioridade seja sempre a excelência da formação 

docente. Acreditamos que as atividades desenvolvidas nos estágios supervisionados 

curriculares em Matemática podem se reformular de acordo com as experiências vividas em sua 

realização, com as reformas curriculares que foram implementadas, com as demandas e os 

desafios impostos pelo atual cenário educacional.  

 

4.9 Atividades acadêmico-científico-culturais (AACC) 

4.9.1 Natureza e objetivos 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Licenciatura, Resolução CNE/CP 

Nº 2, de 1º de julho de 2015, estabelecem o cumprimento de 200 (duzentas) horas de Atividades 

Acadêmico- Científico-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, são aqui apresentadas e estão 

normatizadas no “REGULAMENTO DE ATIVIDADES ACADÊMICO CIENTÍFICO CULTURAIS 

DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA” (Anexo IV). 
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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 nos processos formativos geral e específico do 

licenciando, ampliando-o e tornando-o mais flexível. As 200 (duzentas) 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 estudantes da 

licenciatura 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. A 

Coordenação do curso, em conjunto com o Supervisor das Atividades Complementares e com 

os docentes do curso, deverá promover e divulgar eventos e atividades complementares como 

minicursos e seminários, fomentando a participação dos discentes nesses eventos e em outras 

atividades complementares.  

4.9.2 Organização e validação das atividades complementares 

As Atividades Complementares são organizadas e validadas no curso de Licenciatura em 

Matemática do IFBA na modalidade a distância observando os seguintes princípios: 

I.  Somente podem ser consideradas como Atividades Complementares as atividades 

realizadas pelo licenciando a partir do seu ano de ingresso no curso; 

II.  As Atividades Complementares têm por finalidade aprofundar, ampliar e consolidar a 

formação acadêmico-cultural do licenciando, e são validadas na quantidade de 200 (duzentas) 

horas para aproveitamento conforme se estabelece nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

os cursos de Licenciaturas; 

III.  A Coordenação do Curso pode acrescentar outras Atividades Complementares que não 

estão previstas nesse catálogo, desde que aprovadas em reunião plenária do Colegiado do 

Curso; 

IV.  As Atividades Complementares, para serem reconhecidas e incorporadas à carga 

horária necessária à integralização do Curso de Licenciatura, devem ser validadas pelo 

Colegiado do Curso. A validação deve ser requerida pelo licenciando, a partir do quinto semestre 

do curso, por meio de processo específico para validação do AACC no sistema acadêmico do 

Instituto. 

V.  A avaliação das Atividades Complementares realizadas pelos licenciandos é 

supervisionada por um docente do curso, professor da componente AACC, o qual deve 
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apresentar relatório ao Colegiado de Curso, cujos registros devem ser feitos no sistema 

acadêmico; 

VI.  O aproveitamento das Atividades Complementares realizadas fica sujeito à 

apresentação pelo licenciando 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 referentes a cada atividade desenvolvida. O professor da 

componente pode 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; 

VII.  Os licenciandos ingressantes no Curso de Licenciatura em Matemática por meio de 

transferência ou reingresso ficam sujeitos ao cumprimento da carga horária estabelecida para 

as Atividades Complementares, podendo solicitar o cômputo da carga horária de atividades 

desenvolvidas na instituição de origem, observadas as seguintes condições: 

VIII.  As Atividades Complementares desenvolvidas na instituição de origem devem ser 

compatíveis com as estabelecidas no Regulamento de AACC (Anexo IV); 

IX.  A carga horária atribuída pela instituição de origem deve ser reavaliada de acordo com 

o Regulamento do AACC (Anexo IV); 

X.  Serão consideradas válidas somente as atividades desenvolvidas no período em que o 

licenciando esteve regularmente matriculado na instituição de origem; 

XI.  Ao realizar e concluir uma atividade acadêmica não prevista neste catálogo o licenciando 

pode solicitar ao Colegiado do Curso inclusão da mesma para seu aproveitamento no currículo. 

O Colegiado apreciará e deliberará pela pertinência ou não da solicitação; 

XII.  Atividades que tenham sido utilizadas para aproveitamento de componentes da matriz 

curricular, como redução de carga horária de Estágio Curricular Supervisionado, não podem ser 

validadas cumulativamente como Atividades Complementares; 

XIII.  As horas excedentes de atividades realizadas são desconsideradas no cômputo total da 

carga horária das Atividades Complementares, validando-se a carga horária limite de 200 

(duzentas) horas da componente curricular; 

XIV.  As Atividades Complementares podem ser realizadas no IFBA ou fora dele e não estão 

vinculadas a nenhum período do fluxograma do Curso de Licenciatura em Matemática. 

 

4.9.3 Atividades complementares 

Para efeito de acompanhamento e registro da carga horária cumprida, são consideradas 

Atividades Complementares: 
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I.  Palestras, seminários, congressos, conferências ou similares, preferencialmente que 

versem sobre temas relacionados à formação docente. Por palestras, seminários, congressos, 

conferências ou similares entende-se a série de eventos presenciais ou a distância, como 

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 podem ser aceitos, desde que submetidos previamente à 

Coordenação de Pesquisa ou Extensão do campus em que se realiza Curso, a fim de que os 

projetos sejam cadastrados e acompanhados. 

III.  Cursos livres ou de extensão certificados pela instituição promotora, com carga horária 

e conteúdo 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 (oito) 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 pela vivência 

de experiências profissionais que não sejam obtidas no ensino escolar. Como estágios 

extracurriculares admitem-se as experiências realizadas na educação formal ou não formal, 

visando à popularização da ciência, os estágios realizados em indústrias ou centros de pesquisa 

e outros relacionados à área de formação. 

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. 
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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, em anais de eventos ou em livros relacionados à área de abrangência 

do Curso. 

VIII.  Atividades culturais, esportivas e de entretenimento: tais atividades visam formar um 

profissional com uma visão múltipla acerca das manifestações artísticas, culturais, 

IX.  esportivas e científicas, aprimorando a formação cultural do licenciando. Para serem 

consideradas válidas, essas atividades devem ser autorizadas pelo Colegiado do Curso ou pelo 

docente responsável pela componente AACC. 

X.  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. 

XI.  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 validadas quando o licenciando for membro efetivo desses 

fóruns. 

XII.  Participação em órgãos de representação estudantil: a participação em órgãos de 

representação estudantil somente será considerada quando o licenciando for membro efetivo 

desses fóruns. 

XIII.  Disciplinas ofertadas pelo Curso como optativas, que não pertençam à matriz curricular 

obrigatória, que tenham como objetivo fortalecer a formação específica e/ou geral do discente; 

4.9.4  Supervisão das atividades complementares 

A Supervisão de Atividades Complementares é uma atribuição de caráter pedagógico, a 

ser exercida por um docente designado pelo Colegiado do curso de Licenciatura em 

Matemática, a quem compete com apoio da Coordenação do Curso, fornecer as orientações 

necessárias para a realização das Atividades Complementares; 

I.  Acompanhar o cumprimento das normas aqui descritas para a validação das Atividades 

Complementares e a efetiva integralização da carga horária; 

II. Verificar a idoneidade da documentação fornecida pelo licenciando; 
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III. Validar os documentos comprobatórios apresentados pelo licenciando, informando a este 

o total da carga horária integralizada; 

IV.  Registrar, via sistema acadêmico, a carga horária das Atividades Complementares 

cumprida pelos estudantes da licenciatura, a fim de que a mesma conste do Histórico Escolar; 

V.  Fomentar atividades complementares, ministrando ou indicando cursos que contribuam 

com a formação dos discentes. 

VI.  Promover eventos acadêmico-científicos no semestre; 

VII.  Resolver, com os órgãos acadêmicos do Campus e a Coordenação de Curso, os casos 

omissos neste documento. 

 

Quadro 5. Barema de Avaliação e Aproveitamento das Atividades Complementares 

Categoria de 

enquadramento 

Atividade 

complementar 
realizada 

Quantidade 
de horas 
válidas 

como AC 

Quantidade 
máxima de 
horas que 

poderão ser 
aproveitadas 

Documentos 

comprobatórios 

Participação em 
Congressos, 
Simpósios, 

Colóquios, Encontros 
e afins  

Ouvinte 5 30 

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

Apresentar trabalho 20 100 

Ministrar minicurso 25 100 

Ministrar palestra 25 100 

Participação em 
minicursos (ouvinte) 

carga horária 
do curso 

60 

Monitoria em eventos 10 40 

Comissão organizadora 20 80 

Participação em 
programas ou 
projetos como 

bolsista/voluntário 

Pesquisa 100 100 

Declaração ou 
certificado emitido pela 
Instituição promotora. 

Ensino 100 100 

Extensão 100 100 

Participação em 

atividades de Ensino 
e Formação 

Monitoria 
Carga horária 
comprovada 

100 

Declaração do 
professor orientador ou 
Certificado expedido 
pelo colegiado do 
curso. 
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Estágio extracurricular 

em espaços formais ou 
não formais de 
educação (escolas 
privadas ou públicas, 
associações 
comunitárias, ONGs 
sindicatos) 

Carga horária 
comprovada 

100 

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. 

Disciplinas da área de 

matemática, ensino, 
educação matemática 
ou formação 
complementar afim ao 
curso, provenientes de 
cursos superiores 
reconhecidos não 
aproveitadas na análise 
de equivalência do curso 

Carga horária 

da disciplina 
100 

Aprovação na disciplina 
confirmada pelo 
histórico escolar ou 
documento oficial da 
Instituição. 

Participação em 
atividades de 

extensão, cursos de 
formação Social, 

Humana e Cultural 

Estágio extracurricular 
em espaços não 
relacionados à 
educação 

Carga 
horária 

comprovada 

50 

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. 

Atividades culturais, 
esportivas e de 
entretenimento. 

2 10 

Declaração ou 

certificado emitido pela 
Instituição promotora, 
com a respectiva carga 
horária. 

Atividades filantrópicas 5 20 

Cursos de Idiomas, 
Informática ou Libras 

30 60 

Representação 
estudantil 

Participação em órgãos 

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

2h/reunião 20  Ata de Reunião 

Participação em órgãos 

de representação 
estudantil por, no 
mínimo, um semestre 

2 h/mês 30 

Declaração do órgão 

de representação com 
a respectiva carga 
horária. 
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Publicações 

Trabalho aceito em 
concurso de 
monografias; 

25 50 

Apresentação da 
publicação ou de sua 
folha de rosto. 

Publicação em periódico 
vinculado a instituição 
científica ou acadêmica; 

50 100 

Publicação de resumo 

ou trabalho completo 
em anais de evento 
científico. 

20 100 

Capítulo de livro com 

registro 
50 100 

Obra completa com 
registro 

100 100 

 

5 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

5.1 Princípios norteadores 

As políticas de ensino, pesquisa e extensão no Curso de Licenciatura em Matemática na 

Modalidade a Distância, são constituídas de um conjunto de projetos e ações que visam 

proporcionar aos discentes, experiências de aprendizagem, elaboração metodológica, ação 

pedagógica consciente e colaboração comunitária. Deste modo, em consonância com a missão 

institucional do IFBA, o Curso tem a meta de promover a formação do cidadão histórico-crítico, 

através da integração qualitativa dessas três políticas. Adotando a compreensão das 

perspectivas apresentadas nas diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFBA 

2014-2018 (IFBA, 2013), o Curso de Licenciatura em Matemática EAD tem adotado os seguintes 

princípios norteadores:  

i. Indissociabilidade: Será sempre observada a integração entre ensino, pesquisa e 

extensão, buscando a articulação de diferentes áreas de conhecimento;  

ii. Integração: A integração interdisciplinar permitirá a geração, construção e utilização do 

conhecimento produzido pelo ensino e pela pesquisa;  

iii. Inovação: Deverá ser estimulada a implementação de inovações científica, tecnológica, 

artística, cultural e educacional;  
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iv. Qualificação: Deverá ser estimulada a qualificação e a capacitação do quadro de pessoal, 

bem como a melhoria de seus processos organizacionais dos programas e ações;  

v. Respeito: Deverá ser assegurado o respeito e a valorização da pessoa humana em sua 

singularidade e diversidade;  

vi. Inserção: A integração à sociedade em seu contexto socioeconômico e cultural no âmbito 

regional, nacional e internacional, deve ser uma ação a ser almejada; 

vii. Difusão: Disponibilização do conhecimento desenvolvido, dando suporte aos arranjos 

produtivos locais, nas áreas social e cultural; 

viii. Permanência: Desenvolvimento de uma política de assistência aos estudantes em 

situação de vulnerabilidade social, possibilitando a acessibilidade e inclusão de pessoas com 

deficiências e necessidades educativas específicas; 

ix. Inclusão: Ações afirmativas de inclusão e garantia de acesso para egressos de  

Escolas Públicas e/ou em situações de vulnerabilidade social, levando em  

consideração as questões étnico-raciais e de gênero; 

x. Qualidade: Busca da excelência no Ensino, na Pesquisa e Extensão; 

xi. Sustentabilidade: Compromisso com a preservação ambiental, de forma a garantir a 

sustentabilidade nas suas ações. 

5.2 A Política de ensino 

O IFBA tem como compromisso a busca da promoção de uma educação igualitária e 

reforça em sua política de ensino, que  

 
O ensino no IFBA deve ter por princípio a formação do sujeito histórico-crítico e a 
vinculação com a ciência e tecnologia destinada à construção da cidadania e da 
democracia, mediante o enfrentamento a todas as formas de discriminação e preconceito, 
a defesa do meio ambiente e da vida e a criação e produção solidárias em uma 
perspectiva emancipadora. (PDI/IFBA, p.114). 
 

O instituto vem através de sua política de ensino, disposta em seu PPI (2013) e PDI 

(2013) promovendo formação de professores para a educação básica em seus campi 

espalhados pela Bahia sempre observando as tendências em educação matemática e as 

ferramentas tecnológicas propostas. Engajado no princípio da formação do sujeito histórico-

crítico e da vinculação com a ciência e tecnologia destinada à construção da cidadania e da 

democracia, mediante o enfrentamento de todas as formas de discriminação e preconceito, a 

defesa do meio ambiente e da vida e a criação e produção solidárias em uma perspectiva 

emancipadora.  
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5.2.1 Articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão 

A matriz curricular do Curso de Licenciatura em Matemática à Distância deve estar em 

harmonia com as políticas de ensino, pesquisa e extensão propostas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI (IFBA, 2013), com os princípios constantes neste 

documento, com a missão e a visão institucional do Instituto.  

No Curso de Licenciatura em Matemática EAD o ensino deve ter por princípio:  

[...] a formação do sujeito histórico-crítico e a vinculação com a ciência e tecnologia 
destinada à construção da cidadania e da democracia, mediante o enfrentamento a todas 
as formas de discriminação e preconceito, a defesa do meio ambiente e da vida e a 
criação e produção solidárias em uma perspectiva emancipadora. (IFBA, 2013, p.114)  

 
Ensino, Pesquisa e Extensão são os pilares do ensino superior. Eles formam um círculo 

virtuoso de produção de conhecimento, nos quais, os corpos docente e discente acumulam 

experiências tanto por atividades no próprio âmbito do IFBA, quanto através do contato com 

outras instituições de ensino e pesquisa.  

De acordo com o PDI, a pesquisa é compreendida como: 

[...] uma atividade de produção de conhecimento e, nesse sentido, está sempre associada 
às atividades de ensino e às ações de extensão. A pesquisa tem por objetivo 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. (IFBA, 2013, p.121). 

 
E as atividades de extensão vistas como:  

[...] toda e qualquer atividade educacional, científica e cultural que, articulada com o 
ensino e com a pesquisa, leva o IFBA a interagir com a sociedade por intermédio dos 
seus corpos docente, técnico e discente. (IFBA, 2013, p.118). 
  

No Curso de Licenciatura em Matemática EAD a articulação entre esses três pilares 

ocorre, primeiramente, no fortalecimento de práticas de ensino-aprendizagem que consolidam 

a formação do corpo discente sobre dois princípios da missão institucional: formação do sujeito 

histórico-crítico e a formação técnico-científica. Esta articulação vem contemplada na 

diversificação entre os componentes presentes na matriz curricular do curso, de modo que a 

formação do sujeito-histórico crítico e a formação técnico-científica não estão necessariamente 

separadas. O que existe é uma ênfase maior de uma ou outra formação em determinados 

componentes curriculares. Na formação do sujeito histórico-crítico é possível citar, dentro dos 

elementos formadores do Núcleo de Formação Pedagógica e do Núcleo de Formação Básica, 

componentes curriculares como Política e Gestão da Educação, Educação Inclusiva, Filosofia 

da Educação, Sociologia da Educação e ainda Ciência, Tecnologia e Sociedade, que trazem 

para o discente a discussão, a reflexão e a elaboração de saberes que correlacionam a prática 

pedagógica à formação da cidadania e ao protagonismo social. Na construção da formação 

técnico-científica, os componentes do Núcleo de formação Básica e do Núcleo de Formação 
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Específica (Quadro 4.1) enfatizam os conhecimentos da Matemática e suas respectivas 

metodologias de aprendizagem, consolidando a matéria-prima técnico-científica do futuro 

professor. De posse de todos esses conteúdos, o corpo discente sob orientação de professores 

do curso pode levar para as suas atividades de pesquisa e de extensão a capacidade de utilizar 

a matemática como ferramenta de inovação, propondo soluções educacionais em consonância 

com as necessidades laborais da comunidade local, e a expertise para criar experiências 

educacionais significativas, permitindo uma melhor compreensão da realidade através do 

domínio de conceitos e ferramentas dadas pela matemática, ocasionando uma ação cidadã 

consciente. 

A articulação entre ensino, pesquisa e extensão está ainda assegurada na matriz 

curricular através dos componentes: Metodologia da Pesquisa - que apresenta as diferentes 

formas de comunicação científica, do método científico e aborda a pesquisa enquanto 

instrumento de ação reflexiva, crítica e ética; Metodologia da Pesquisa do Ensino da Matemática 

- que aborda o planejamento e a construção de projetos de pesquisa dentro da especificidade 

do curso; Trabalho de Conclusão de Curso I e II - que proporcionam ao discente a oportunidade 

de aplicar o conhecimento adquirido durante todo curso na elaboração de um trabalho científico 

relevante para a sua realização como futuro docente, e também como um projeto útil para o 

desenvolvimento humano da comunidade local. 

No Curso de Licenciatura em Matemática na Modalidade EAD a integração ensino, 

pesquisa e extensão também se faz presente a partir da participação discente nos programas 

PIBIC, PIBID, PIBITI, Residência Pedagógica e Programas Universais. 

No PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) o discente participa 

de um programa que busca apoiar a política de Iniciação Científica desenvolvida no IFBA, 

contemplado com uma bolsa financiada pelo CNPq, pela FAPESB, pelo próprio IFBA ou por 

outras agências financiadoras. Nesse programa o discente adquire ferramentas para a formação 

científica, aprende técnicas e métodos de pesquisa e amplia seu acesso à cultura científica. 

No PIBITI (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação) o discente tem a oportunidade de participar de atividades de iniciação 

tecnológica e de inovação no IFBA, por meio da concessão de bolsas de iniciação tecnológica. 

No PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) o discente, desde 

o início do curso, participa de atividades de Iniciação à Docência sob a coordenação de um 

professor da Licenciatura, o qual desenvolve, junto com os professores supervisores da 

educação básica, o acompanhamento desses bolsistas ID (Iniciação à docência), promovendo 

assim, a melhoria da qualidade de sua formação enquanto docente e tendo a oportunidade de 
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participar de uma prática educativa no âmbito da Educação Básica do próprio IFBA ou de outras 

instituições das redes de ensino estadual e municipal envolvidas no programa. 

Na Residência Pedagógica o discente exercita de forma ativa a relação entre teoria e 

prática profissional docente, utilizando coleta de dados e diagnóstico sobre o ensino e a 

aprendizagem escolar, entre outras didáticas e metodologias. A Residência Pedagógica é uma 

atividade de formação realizada por um discente regularmente matriculado em Curso de 

Licenciatura EAD e desenvolvida numa escola pública de educação básica, denominada escola-

campo.  

Nos Programas Universais (PU), promovidos pela Política de Assistência Estudantil do 

IFBA (IFBA, 2016), o discente participa de projetos que visam articular Educação para 

Diversidade, Incentivo à Educação Física e ao Lazer, à Educação Artística e Cultural, à 

Formação para Cidadania, entre outros. Um projeto que vem sendo executado dentro do PU, já 

na sua terceira edição, é a realização da Feira de Matemática do IFBA (FEMAT). Com a FEMAT 

os estudantes do Curso de Licenciatura EAD têm a oportunidade de vivenciar uma formação 

interdisciplinar em educação matemática e ciências da natureza, onde podem realizar o 

intercâmbio de experiências pedagógicas e trabalhos científicos com os discentes das várias 

modalidades de ensino do IFBA.  

Embora a participação nestes programas não seja obrigatória para os discentes do curso, 

a obrigatoriedade do cumprimento de 200 horas de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 

(AACC) direciona os licenciandos para o engajamento em pelo menos algum deles.  

A partir do exposto, tais concepções e práticas estão perfeitamente em consonância com 

a Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 (BRASIL, 2018), que estabelece as 

diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e no Art. 3° coloca:  

A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à matriz 
curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, 
político educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação 
transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, 
por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com 
o ensino e a pesquisa. (BRASIL, 2018). 

5.3 Política de pesquisa 

Para uma melhor definição do que assumimos como Pesquisa no IFBA, 

A pesquisa no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia é entendida como 
uma atividade de produção de conhecimento e, nesse sentido, esta sempre associada às 
atividades de ensino e às ações de extensão. A pesquisa tem por objetivo 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. Cabe, 
portanto, garantir o estabelecimento e manutenção das condições acadêmicas e técnicas que 
propiciem a complementação e o aprimoramento na formação de profissionais aptos a 
desenvolver a pesquisa cientifica voltada a esse objetivo. (PDI/IFBA, P.121, 2013). 
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O Instituto Federal da Bahia tem investido na criação de políticas de pesquisa com o 

objetivo de promover ações para o engajamento e o acesso as atividades investigativas por 

seus discentes. Com a finalidade de construir nos discentes uma rotina de produções de textos, 

artigos, trabalhos de conclusão de curso com abordagens variadas. Além do curso de 

Licenciatura ter como atividade de pesquisa a produção de Trabalho Conclusão de Curso 

desenvolvido ao longo do curso, os docentes estimulam a participação dos discentes em 

simpósios e eventos de produção científica, como artigos e relatos de experiências que 

representam uma importante experimentação do fazer científico para os discentes, permitindo 

aos mesmos, a iniciação a pesquisa científica. 

5.3.1 Estratégias para as Políticas de Pesquisa 

De acordo com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI - IFBA, 2013), a pesquisa no IFBA 

deve ter por princípio a vinculação estreita com o desenvolvimento local e a inclusão social, a 

partir da produção da ciência e da tecnologia, através do pensamento intelectual comprometido 

com a construção da cidadania, da democracia, de defesa do meio ambiente e da vida, de 

criação de produtos e processos solidários. Deve buscar estabelecer a articulação com o ensino 

e a extensão, de forma integrada entre os diversos níveis e modalidades de ensino e áreas 

técnicas/tecnológicas, promovendo oportunidades para uma educação continuada, que deve 

estar atenta ao dinamismo da sociedade e do mundo. A indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão além de promover a articulação das diferentes áreas de conhecimento e a 

inovação científica, tecnológica, também deve ater-se às atividades artística e cultural.  

Por esse caminho, o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura a Distância em 

Matemática deverá adotar as seguintes medidas para efetivar a política de Pesquisa: 

i. Consolidar o NEMEE (Núcleo de Estudos em Matemática Educação e Estatística), grupo 

de pesquisa do Departamento de Matemática, como um grupo que produz projetos de 

relevância e interesse institucional, com foco no corpo discente do Curso em Licenciatura em 

Matemática;  

ii. Estimular o corpo discente a participar de eventos nacionais e internacionais, 

preferencialmente com apresentação de trabalho, através do engajamento em algum projeto de 

pesquisa da instituição como PIBIC, PIBITI, PIBID e Residência Pedagógica; 

iii. Estimular a participação dos alunos em feiras científicas como a FEMAT, a Feira Baiana 

de Matemática e a Feira Nacional de Matemática;  
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iv. Implementar um programa permanente de avaliação e acompanhamento das atividades 

de pesquisa; 

v. Estimular a socialização e divulgação interna e externa da produção científica do IFBA;  

vi. Articular o estabelecimento de acordos de cooperação com universidades, instituições, 

organizações e redes de pesquisa, visando aprimorar a qualidade da pesquisa e a formação 

dos estudantes. 

Respeitando-se os princípios aqui indicados, serão consideradas atividades de pesquisa 

a produção do conhecimento realizada por grupos de pesquisa ou docente, individualmente, no 

sentido do desenvolvimento tecnológico, científico, artístico, cultural e a qualificação da ação 

pedagógica dos docentes do IFBA. Além disso, serão consideradas atividades complementares 

da pesquisa:  

i. Publicação como autor ou coautor de artigos científicos em revistas científicas, 

congressos, simpósios e seminários, nacionais ou internacionais;  

ii. Construção de páginas de internet ou desenho instrucional em plataformas digitais para 

o ensino da matemática;  

iii. Participação em congressos, simpósios, seminários e outros eventos técnico científicos, 

de abrangência local, regional, nacional e internacional;  

iv. Participação como autor ou coautor na produção de livro técnico ou científico, capítulo de 

livro ou citação em artigos de periódicos indexados; 

v. Editoração, organização e/ou tradução de livros técnicos/científicos; 

Participação no registro de softwares educacionais ou com qualquer finalidade científica; 

vi. Participação como inventor em Patentes ou Modelo de Utilidade; 

vii. Participação na produção de manual técnico; 

viii. Outras atividades correlatas. 

 

5.4 Políticas de extensão 

 

O IFBA, ao longo dos anos, vem elaborando diversas atividades de extensão, articulando 

o ensino e pesquisa, associada aos docentes, discentes e técnicos, na promoção de produção 

e difusão de conhecimento, considerando a realidade socioeconômica, cultural e ambiental de 

cada região da Bahia.  
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 Através destas práticas extensionistas, o estudante do curso de Licenciatura em 

Matemática à Distância, vivenciará atividades que propiciarão a difusão, a socialização e a 

democratização do conhecimento produzido e existente nos mesmos.  

Segundo o PDI do IFBA, as ações de extensão serão desenvolvidas para:  

 

I. Contribuir para o desenvolvimento da sociedade, constituindo um vínculo que 
estabeleça troca de saberes, conhecimentos e experiências para a constante avaliação 
e vitalização da pesquisa e do ensino;  
II. Buscar interação sistematizada da Rede Federal com a comunidade por meio da 
participação dos servidores nas ações integradas com as administrações públicas, em 
suas várias instâncias, e com as entidades da sociedade civil; 
III. Integrar o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, seus interesses e 
necessidades, estabelecendo mecanismos que interrelacionem o saber acadêmico e o 
saber popular; 
IV. Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da 
consciência social, ambiental e política, formando profissionais cidadãos; 
V. Participar, criticamente, de projetos que objetivem o desenvolvimento regional 
sustentável, em todas as suas dimensões; 
VI. Articular políticas públicas que oportunizem o acesso à educação profissional, 
estabelecendo, mecanismos de inclusão. (PDI/IFBA, 2013, p.123). 
 
 
 

5.4.1 Estratégias para as Políticas de Extensão 

 

As Políticas de Extensão do novo Projeto do Curso de Licenciatura em Matemática na 

Modalidade a  Distância, embasadas no Projeto Pedagógico Institucional - PPI (IFBA, 2013) e 

na Resolução CNE/CES nº 7/2018 (BRASIL, 2018), consideram que as ações devem propiciar 

aos estudantes experiências na sua área de conhecimento de forma indissociável do ensino e 

da pesquisa, indo ao encontro da superação da dicotomia existente entre produção do saber e 

a sua socialização, bem como deixando clara a opção política de atendimento às demandas 

sociais da maioria da população, afirmando os princípios da economia solidária e do 

cooperativismo, efetivando a formação para a cidadania e a transformação social que se deseja. 

Deve, ainda, criar condições para que a sociedade tenha acesso ao IFBA, por meio de cursos 

de extensão e de outros serviços, transferindo conhecimentos que contribuam para a melhoria 

da qualidade de vida das pessoas e da consciência de preservação ambiental. 

Para efetivar as atividades de extensão, a Licenciatura em Matemática deverá: 

i. Reafirmar a extensão como processo acadêmico indispensável à formação do estudante, 

à qualificação do corpo técnico/docente e ao intercâmbio com a sociedade; 

ii. Propiciar ao estudante, prioritariamente, na sua área de formação profissional, o acesso 

a atividades que contribuam para a sua formação artístico-cultural, ética e para o 

desenvolvimento do senso crítico, da cidadania e da responsabilidade social;  
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iii. Propiciar à sociedade o acesso ao IFBA, por meio de cursos de extensão, da  

prestação de serviços, da participação em eventos culturais e artísticos ou outras 

atividades que garantam os objetivos da Instituição e o atendimento das necessidades do 

desenvolvimento sustentável regional; 

iv. Complementar a relação IFBA/Sociedade por meio da democratização do saber 

acadêmico e pelo estabelecimento de um processo contínuo de debates, fomento de ideias e 

vivências;  

v. Estruturar e desenvolver mecanismos que promovam a interação contínua e recíproca 

entre a extensão e as atividades de ensino e pesquisa;  

vi. Incentivar ações permanentes voltadas para a formação inicial e continuada de 

profissionais, considerando os aspectos socioeconômicos da região, em parceria com 

instituições municipais, estaduais e federais, bem como no âmbito da iniciativa privada e 

organizações sem fins lucrativos;  

vii. Implementar um programa permanente de avaliação, acompanhamento e registro das 

atividades de extensão. 

 

 

6 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

De acordo com o decreto Nº 9.057, de 25 de maio de 2017, a educação a distância é 

definida como 

modalidade educacional na qual a mediação didático pedagógica nos processos de 
ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e 
comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento 
e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes 
e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. 

 

A metodologia usada no curso de Licenciatura em Matemática na Modalidade EaD, utiliza 

diversas mídias que incentivam ao estudante estabelecer seu próprio ritmo de aprendizagem, 

organizando os seus estudos de forma autônoma.  

As mídias utilizadas no nosso curso de Licenciatura em Matemática a distância são as 

seguintes:  

Texto impresso: Guias de estudo, livros, semestres de conteúdos, roteiros de práticas 

laboratoriais e atividades.  
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Quadro virtual: A Matemática e a Física são disciplinas que exigem a resolução de 

exercícios pelos alunos com a assistência exemplar dos docentes. Em cursos presenciais, 

esses exercícios são resolvidos passo a passo no quadro com o professor ou por monitores 

interagindo de perto com os alunos. Para os cursos a distância, os professores formadores 

conteudistas, com o apoio pedagógico e técnico das Coordenações de Material Didático e de 

Mídias e Tecnologias da Diretoria de Ensino a Distância do Instituto desenvolvem vídeos com a 

resolução de exercícios de física e matemática no que estamos chamando “quadro virtual”. Esta 

mídia dinamiza a resolução dos exercícios e facilita a interação entre os sujeitos da 

aprendizagem, através dos fóruns de discussão, para tirar as dúvidas.  

A Figura 4 apresenta a tela de um vídeo produzido por um núcleo da Coordenação de 

Mídias e Tecnologias (SANTOS, 2011), disponível em nosso canal no YouTube 

(http://www.youtube.com/eadifba). Este vídeo foi elaborado utilizando um software de captura 

de tela e hardware que reconhece a escrita do professor (mesa digitalizadora ou tablet). 

 

 

 

Figura 1: Exemplo de videoaula no “Quadro Virtual” 

 

 

Aulas em vídeo: Utilizamos vídeos produzidos pelos professores formadores 

conteudistas, com o apoio pedagógico e técnico das Coordenações de Material Didático e de 

Mídias e Tecnologias da Diretoria de Ensino a Distância do Instituto.  
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Videoconferência: Todos os campi do IFBA estão equipados com equipamentos que 

transmitem e recebem o sinal de videoconferência. Desta forma, incentivamos, sempre que 

possível, que cada videoconferência seja gerada a partir de um polo diferente, visando permitir 

o contato dos professores com a maioria dos estudantes do curso. Essas vídeo conferências 

podem ser realizadas utilizando o recurso Big Blue Buttom do moodle ou alguma ferramenta de 

videoconferência (google meet ou zoom ou RNP).  

Laboratório Virtual: Softwares livres que permitem a simulação e modelagem de 

situações-problemas em matemática. Deve-se ressaltar que este Laboratório Virtual não propõe 

a substituição de experimentos reais por virtuais, mas sim prevê seu uso integrado às atividades 

a distância como uma estratégia para incrementar o processo de ensino- aprendizagem e 

facilitar a compreensão das relações entre teoria e situações-problemas.  

Sala de aula virtual: Utilizamos a ferramenta de Webconferência disponibilizada pela 

CAPES-UAB, Adobe Connect Pro, para realizar aulas remotas e dar orientação aos estudantes. 

Disponível no endereço eletrônico https://conferenciaweb.rnp.br/.  

Sala de estudos virtual: Mantemos em cada curso uma sala de estudos que possibilita 

a interação dos estudantes em tempo real, conversando, tirando dúvidas, resolvendo exercícios 

e colaborando entre si. Existem diversas ferramentas que permitem esta colaboração online, a 

exemplo da sala de webconferência citada anteriormente. No entanto, existem outras 

ferramentas que possibilitam uma interação mais efetiva e melhor qualidade na escrita, dentre 

elas citamos o TalkAndWrite (um plugin do Skype) e o Vyew.Com.  

Biblioteca digital: Espaço virtual colaborativo, no qual o professor da disciplina dá 

sugestões bibliográficas, links de sites de apoio e completado com sugestões enviadas pelos 

estudantes.  

A tecnologia utilizada para distribuir as mídias citadas é basicamente a Internet, através 

de um ambiente virtual de aprendizagem. No entanto, considerando que o acesso a Internet 

com banda larga no país ainda é privilégio das capitais e algumas cidades do interior, 

encaminhamos materiais do curso, para aqueles que necessitam de conexão banda larga, por 

meio de CD-ROM para cada estudante que solicita. O material é enviado por intermédio dos 

CORREIOS para os polos de apoio e retirado pelo estudante.  

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): A educação a distância pressupõe algumas 

atividades realizadas através de um Ambiente Virtual de Aprendizagem, comumente 

denominado de AVA. O AVA torna possível a interação entre os atores do processo de ensino 

e aprendizagem, de maneira síncrona ou assíncrona. Para isso, o curso de Licenciatura em 
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Matemática EaD do IFBA utiliza o MOODLE 1  um sistema de gerenciamento de recursos 

didático-pedagógicos, amparados em uma plataforma virtual de código fonte aberto. O objetivo 

principal do sistema é potencializar o compartilhamento e discussão de materiais trabalhados 

no curso, além de ampliar os espaços para a interação entre os participantes de maneira 

colaborativa.  

Vale destacar que o IFBA possui uma arquitetura institucional do MOODLE desenvolvida 

e utilizada em seus cursos presenciais e a distância.1  

A estratégia de disponibilizar cursos no MOODLE para as disciplinas presenciais visa 

aproximar o professor dos recursos disponíveis para a educação online e mostrar a viabilidade 

desta modalidade de ensino.  

O MOODLE é um sistema consagrado internacionalmente sendo uma das maiores bases 

de usuários do mundo, com mais de 25 mil instalações presentes em 155 países. O sistema é 

extremamente robusto, suportando dezenas de milhares de alunos em uma única instalação. 

Por ser uma plataforma desenvolvida na perspectiva do software livre é possível incrementar 

novas funcionalidades, quando necessário, além das ferramentas contidas e sua configuração 

básica. Essas características justificam a opção institucional do IFBA pelo MOODLE.  

Além disso, o sistema MOODLE possui recursos de acessibilidade digital e 

comunicacional atendendo a lei nº 13.146 quando permite que estudantes com deficiência 

acompanhem as atividades do curso através de aplicativos como por exemplo: leitor de tela, 

teclado braile, e aplicativos que podem ser associados a sua interface como inseridos os 

aplicativos /programas específicos e as tecnologias assistivas que serão utilizados, como por 

exemplo, o Dosvox, Virtual Vision, Motrix, Calculadora, entre outros. 

No AVA são implementadas atividades didáticas que privilegiam o compartilhamento, a 

interatividade, a autonomia, a criatividade e a colaboração. Para isso é utilizado o seguinte 

conjunto de ferramentas:  

Banco de Arquivos: Permite o armazenamento e o compartilhamento de arquivos 

(textos, vídeos, imagens e outros) pertinentes a discussões das aulas.  

Fóruns: corresponde a uma área de debates sobre um determinado tema. Constitui uma 

ferramenta essencial de comunicação assíncrona e possui diversos tipos de estrutura. Permite 

o debate de temas específicos das disciplinas onde os alunos podem responder a uma 

mensagem ou iniciar um novo tópico de discussão. A visualização das intervenções é 

 

1 MOODLE é a sigla de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Ambiente Modular de 

Aprendizagem Dinâmica Orientada a Objetos).   
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acompanhada pela foto do autor, se inserida na plataforma. O fórum permite ainda anexar 

ficheiros e imagens de apoio às intervenções.  

Wikis: são textos construídos de maneira colaborativa através de páginas interligadas, 

em que cada uma delas pode ser visitada e editada por qualquer pessoa.  

Chats: São atividade síncrona, em que os participantes de uma disciplina se encontram 

simultaneamente on‐line para discutir em tempo real um determinado assunto.  

Tutoria: estratégia de atendimento aos estudantes por um tutor que está disponível de 

maneira síncrona (chats) ou assíncrona (por fóruns ou mensagens);  

Compartilhamento de Links: estratégia de socialização de links de materiais pertinentes 

ao curso.  

Glossário: permite criar e manter uma lista de definições semelhante a um dicionário. A 

plataforma permite a criação de um glossário de termos e a inserção colaborativa, com 

aprovação do professor, e eventual inserção de comentários.  

Enquetes: Os inquéritos são úteis para a avaliação do apoio on‐line. O objetivo é refletir 

sobre o aproveitamento da interação promovida pela Internet. Pode escolher entre alguns 

inquéritos pré-definido.  

Atividades avaliativas: estratégias de criação de questionários com perguntas de 

escolha múltipla, V ou F, respostas breves, etc. Os alunos podem realizá‐los várias vezes 

durante um certo período de tempo e obtêm, se o professor assim o desejar, a correção 

automática. Uma grande vantagem da utilização dessas avaliações é que o professor pode criar 

uma base de dados, ou seja um repositório com uma série de perguntas e as respectivas 

soluções, para posteriormente proceder à geração automática de novos mini- testes, o que 

facilita e acelera muito os trabalhos futuros.  

Workshop: é uma atividade onde os alunos podem realizar projetos, em grupo, com a 

inclusão da distribuição e organização de tarefas de avaliação. Os alunos podem igualmente 

proceder à avaliação dos trabalhos dos restantes grupos.  

Relatório de Desempenho: este recurso permite o acompanhamento das atividades 

discentes e docentes dentro do AVA, tanto na perspectiva de avaliação como na reconstrução 

da prática educativa.  

Uma equipe da Comunicação Social (DECOM) e da Diretoria de Tecnologia da 

Informação (DGTI), sob supervisão da Coordenação de EaD desenvolveram um layout 

exclusivo para o portal EaD IFBA (Figura 2). Este portal aglomera em um mesmo ambiente 

todas as informações referentes aos cursos presenciais e a distância que utilizem o AVA.  
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Figura 2: Aspecto visual do Portal de Aprendizagem 

 

 

 

7 ACESSIBILIDADE 

 
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; UNESCO, 

1994) na Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e 

Qualidade, o Brasil fez opção pela construção de um sistema educacional inclusivo. 

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: 
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• Constituição Federal da República Federativa do Brasil (1988), Título VIII, artigos 

205, 206, 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 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;  

• Decreto nº 3.298/1999 que regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, 

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;  

• 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;  

• Decreto nº 7.611/2011, que revoga o decreto Nº 6.571 de 2008 e estabelece novas 

diretrizes para o dever do Estado com a educação das pessoas público-alvo da 

educação especial. Entre elas, determina que sistema educacional seja inclusivo 

em todos os níveis, que o aprendizado seja ao longo de toda a vida, e impede a 

exclusão do sistema educacional geral sob alegação de deficiência;  

• Lei nº 12.764/2012, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa 

com Transtorno do Espectro Autista;  

• Lei nº 13.146/2015, institui Lei nº 13.146/2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a 

assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social 

e cidadania. 

 

Assim, O IFBA, corroborando com os dispositivos que regulamentam a educação 

inclusiva, no cenário nacional, ratifica as garantias legais por meio da Resolução nº 30 de 12 de 

dezembro de 2017, que normatiza a Política de Inclusão da Pessoa com Deficiência e/ou 

Necessidades Específicas no IFBA, o qual foca em seis vertentes de acessibilidade, que devem 
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coexistir: atitudinal, pedagógica, arquitetônica, dos transportes, digital, comunicação e 

informação. 

  O IFBA tem se empenhado em empreender ações de garantia de acessibilidade para 

pessoas com deficiência, implantando em seus campi, desde 2004, polos de atendimento a 

pessoas com necessidades específicas. No campus Salvador, temos o Núcleo de Atendimento 

às Pessoas com Necessidades Educativas Especiais (NAPNE), fomentado pelo Programa 

TEC/NEP (Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais), uma parceria da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e 

da extinta Secretaria da Educação Especial do Ministério de Educação. 

  A implantação do NAPNE objetivava a criação na instituição da cultura da educação 

para a convivência, aceitação da diversidade e, principalmente, a quebra de barreiras 

arquitetônicas, educacionais e atitudinais. Desde 2006, o IFBA garante 5% (cinco por cento) das 

vagas por curso para pessoas com deficiência, conforme rege o Decreto Nº 3.298/99 com 

redação dada pelo Decreto Nº 5.296/2004.  

  Com a mudança de institucionalidade do CEFET para IFBA e o advento de um novo 

regimento do campus, em 2013, o NAPNE alterou sua nomenclatura e se transformou na 

Coordenação de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (CAPNE). Essa 

mudança, dentre outros méritos, foi fundamental para o atendimento ao disposto no parágrafo 

quinto do Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2011 que ordena que: 

 

Os núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior visam 
eliminar barreiras físicas, de comunicação e de informação que restringem a participação 
e o desenvolvimento acadêmico e social de estudantes com deficiência. (BRASIL, 2011). 
 

A CAPNE é a coordenação responsável por cadastrar, acompanhar e informar aos 

setores competentes os estudantes com necessidades específicas, informando o tipo de 

deficiência e a extensão da necessidade, além de conduzir as discussões institucionais e 

atualizações em termos legais. Com vistas a cumprir o direito inalienável do deficiente no que 

se refere à educação e, de acordo com a Constituição Federal de 1998, visando ao seu pleno 

desenvolvimento, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, 

que o Campus de Salvador mantém atividades consonantes com os estudos teóricos sobre as 

diversas deficiências, a inclusão escolar e com a legislação vigente. Destarte, as questões 

referentes à acessibilidade são garantidas conforme estabelecido pelo Estatuto da Pessoa com 

Deficiência - Lei 13.146/2015. 

 A partir do trabalho da CAPNE são realizadas orientações à comunidade, adaptações 

de materiais e intervenções pedagógicas e formativas em situações específicas relativas aos 

estudantes com necessidades específicas, acompanhados por este setor no seu percurso 
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acadêmico. Para facilitar o trânsito de informação e favorecer o processo de ensino e 

aprendizagem, a convivência com a diversidade e o desenvolvimento profissional dos 

estudantes, essa coordenação disponibiliza recursos pedagógicos, metodológicos e 

tecnológicos alternativos aos professores dos estudantes com necessidades específicas. 

 Nos últimos anos, e também em atendimento à portaria nº 3.284 de 2004, além de outras 

legislações que tratam da acessibilidade para pessoas com deficiência, no campus de Salvador 

foram construídas plataformas de elevação que possibilitam acesso a andares superiores dos 

pavilhões de aula, sinalizações táteis foram instaladas, elevadores foram sonorizados, 

banheiros e portas de salas tiverem seus tamanhos adaptados e rampas e barras com corrimãos 

também foram instalados e adaptados para facilitar circulação de pessoas em cadeiras de 

rodas, andadores ou muletas e dificuldade de locomoção. 
  Além disso, no que diz respeito à acessibilidade de serviços, melhorias são 

constantemente realizadas fazendo que o tema da inclusão e da acessibilidade esteja em 

constante discussão e suas ações em permanente avaliação. Esses momentos são percebidos 

em jornadas pedagógicas, aulas inaugurais, momentos de formação com o discente e nas 

reuniões pedagógicas com os docentes, onde a acessibilidade atitudinal é fomentada. 

  Na Instituição existem estudantes com baixa visão, cegueira, deficiência auditiva, 

surdos, deficiência intelectual, deficiência física e motora. Além dos estudantes com deficiência, 

os estudantes com transtornos de atenção e aprendizagem, que é uma demanda que impacta 

diretamente na relação com o aprendizado, apesar de não caracterizar deficiência também são 

acompanhados pela Instituição. 

  Para promover a garantia de direitos à educação das pessoas surdas ou com deficiência 

auditiva o Instituto, conforme orienta o capítulo VI, do Art. 23 do Decreto nº 5.626 de 2005, 

dentre outras ações, realiza orientações aos docentes sobre a estrutura linguística diferenciada 

e cultura surda, sobre a importância da utilização de recursos visuais e da avaliação diferenciada 

e no turno oposto.  

 De acordo com o Decreto n°. 3.298/1999, que regulamenta a Lei nº 7.853/1989, que 

preconiza que as instituições de ensino superior deverão oferecer adaptações de provas e os 

apoios necessários aos estudantes com deficiência, o que inclui o tempo adicional para 

realização das atividades avaliativas, de acordo com as características da deficiência, a CAPNE 

orienta o corpo docente para realização das atividades dos estudantes com deficiência no turno 

oposto. 

 As adaptações e adequações realizadas no atendimento aos estudantes com deficiência 

estão consonantes com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFBA, estabelecido no ano 

de 2013, que traz a adequação dos espaços e tempos escolares às necessidades dos 
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estudantes com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação como uma das Políticas de Ensino. E, no campo “I – Inclusão”, ainda 

apresenta a adequação dos currículos dos cursos como uma das proposições para adaptação 

e atendimento da diversidade presente nas salas de aula. 

 Baseados na Nota Técnica nº 01/2015 da DEPAE/CAPNE, amparada na legislação e 

normativas que tratam da inclusão de estudantes com deficiência, o Conselho Superior do IFBA 

editou a Resolução nº 39, de 02/09/2015, que estabelece a flexibilização curricular ao tempo de 

aprendizagem do estudante com deficiência. As outras proposições da Nota Técnica nº 01/2015 

foram discutidas em uma comissão inter campi proposta pela Pró-Reitoria de Ensino, que 

produziu as Diretrizes para a Acessibilidade Pedagógica dos Estudantes com Necessidades 

Específicas, aprovada pela Resolução nº 09, de 28/03/2016, que resolveu assegurar a quebra 

de barreiras que impedem a inclusão plena em sala de aula; a garantia de 

adaptação/flexibilização dos currículos, projetos e práticas docentes; oferta de educação 

bilíngue aos estudantes surdos; assegurar o uso e difusão da Libras, assim como o uso de 

tecnologias assistivas para outras deficiências; garantir a renovação de matrícula aos 

estudantes com deficiência reprovados, assim como a temporalidade flexível do semestre/ano 

letivo/módulo; a adequação do tempo adicional para realização das avaliações e também a 

variação nos instrumentos de avaliação; dentre outras proposições. 
 Para além do escopo normativo, como já resumidamente descrito, a CAPNE dispõe de 

equipamentos e materiais de tecnologia assistiva, tais como impressora Braille e em relevo, lupa 

eletrônica, scanner com voz, máquina Braille, linha Braille, lupas manuais, soroban, teclado com 

colmeia, dicionário em Libras, plano inclinado, notebook com software leitor de tela, mesa para 

cadeira de rodas e geoplano, além de cadeiras de rodas para uso no campus. 

Nesse contexto e com o apoio institucional, o Curso de Licenciatura em Matemática 

compromete-se com a implementação destas ações, trabalhando conjuntamente com a CAPNE 

para promover condições de acesso e permanência dos alunos com deficiência, minimizar as 

barreiras arquitetônicas e curriculares, identificar e avaliar as soluções de tecnologias 

computacionais existentes para apoio da aprendizagem do aluno com deficiência, a fim de que 

o mesmo possa desenvolver suas atividades didático-pedagógicas e proporcionar maior 

independência, qualidade de vida e inclusão social, através da ampliação de sua comunicação, 

mobilidade, habilidades de seu aprendizado, trabalho e integração com a família, amigos e 

sociedade. 

Desta forma e de maneira gradativa, tem-se criado na Instituição ações de promoção da 

acessibilidade e da inclusão no seu sentido mais amplo, uma vez que as melhorias realizadas, 

o maior envolvimento de docentes e técnicos administrativos com a questão e o crescente 
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número de estudantes com deficiência matriculados traz para a Instituição o desafio da 

construção da responsabilidade social na educação superior. A construção da cultura de 

inclusão na Instituição a partir da inserção de pessoas com deficiência tem trazido benefícios, 

para todos os membros da comunidade acadêmica e civil, uma vez que ações articuladas entre 

ensino pesquisa e extensão também são em favor da resolução de demandas da sociedade. 

 

8 SERVIÇO DE APOIO AO DISCENTE E À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

 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 e passaram por atualizações no decorrer dos anos seguintes. 

Em 2014, a Política e a Normativa da Assistência Estudantil foi aprovada pelo CONSUP, 

através da Resolução nº 194 de 04 de dezembro de 2014. Compreendida enquanto direito dos 

estudantes, a Política de Assistência Estudantil do IFBA traz princípios e diretrizes que orientam 

a elaboração e a implantação de ações que garantam o acesso, a permanência e o êxito dos 

estudantes do Instituto, com base em conceitos como inclusão social, formação plena, produção 

de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e bem-estar biopsicossocial.  

  Ainda em dezembro de 2014, foi posto em funcionamento o Departamento de 

Permanência e Assistência Estudantil (DEPAE) na Reitoria, vinculado à Pró-Reitoria de Ensino 

(PROEN).  

  Como previsto no Regimento Geral do IFBA, este Departamento foi criado com o 

objetivo de articular, formular e implementar a Política de Assistência Estudantil do IFBA, por 

meio de ações, projetos e programas, visando a melhoria das condições socioeconômicas e 

psicossociais do estudante, sua inclusão e formação plena, possibilitando sua permanência 

qualificada na Instituição. 

 As normas, critérios e procedimentos da Política de Assistência Estudantil do IFBA estão 

regulamentadas na Resolução nº 25, de 23 de maio de 2016, constituindo um arcabouço de 
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princípios e diretrizes que orientam a elaboração e implementação de ações que garantam o 

acesso, a permanência e a conclusão de curso dos estudantes do IFBA, embasada em 

conceitos como inclusão social, formação plena, produção de conhecimento, melhoria do 

desempenho acadêmico e bem estar biopsicossocial. 

 A assistência ao estudante no IFBA é coordenada pela Diretoria de Políticas Afirmativas 

e Assuntos Estudantis (DPAAE) que promove ações a nível institucional. No Campus Salvador, 

essa assistência é desempenhada pela Diretoria Adjunta Pedagógica e de Atenção ao 

Estudante (DEPAE) 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 DEPAE:  

 

i. programa ações da Política de Assistência Estudantil do IFBA;  

ii. socializa a Política de Assistência Estudantil do IFBA, reafirmando a sua concepção 

enquanto direito social, junto à comunidade do Campus, objetivando a sua melhoria;  

iii. participa da avaliação da Política de Assistência Estudantil do IFBA e colaboração com 

a comunidade do Campus;  

iv. desenvolve o Programa de Assistência e Apoio ao Estudante, conforme normas da 

Política de Assistência Estudantil do IFBA;  

v. 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.  

 Os discentes do Curso de Licenciatura em Matemática, como parte integrante dos 

discentes desta Instituição, recebem apoio em diversas ações (já comentadas quando a 

acessibilidade foi abordada neste documento) e programas implementados pela DEPAE, que 

empreende a seleção e acompanhamento dos estudantes em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica e pode incluí-los de acordo com a necessidade. Alguns destes programas, 

como os Programas Universais, são abertos a todos os estudantes regularmente matriculados 

no IFBA em todos os níveis e modalidades de ensino, com participação não condicionada às 

questões socioeconômicas e/ou meritocráticas. Em consonância com o que determina a Política 

de Assistência Estudantil, são desenvolvidos os seguintes programas: 

 

Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes – PAAE  

- Dos Auxílios:  
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i. auxílio transporte;  

ii. auxílio moradia;  

iii. auxílio para aquisições;  

iv. auxílio cópia e impressão;  

v. auxílio alimentação.  

- Das Bolsas:  

i. bolsa estudo;  

– Programas universais: 

i. Programa de Educação para Diversidade;  

ii. Programa de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas;  

iii. Programa de Assistência à Saúde;  

iv. Programa de Acompanhamento Psicológico;  

v. Programa de Acompanhamento Pedagógico;  

vi. Programa de Acompanhamento Social;  

vii. Programa de Incentivo à Educação Física e Lazer;  

viii. Programa de Incentivo à Educação Artística e Cultural;  

ix. Programa de Incentivo à Formação de Cidadania.  

x. Programa de Assistências a Viagens.  

– Programas complementares: 

i. Programa de Mobilidade Acadêmica;  

ii. Programa de Iniciação Científica;  

iii. Programas de Monitoria.  

O IFBA conta também com Programas de Intercâmbio Internacional com instituições 

estrangeiras parceiras, possibilitando a estudantes de graduação uma experiência acadêmica 

internacional que integrará o seu Currículo e Histórico Escolar. Essa experiência proporciona ao 

discente o contato com outras IES, com novas culturas, com novas técnicas e metodologias de 

ensino e experiências de vida enriquecedoras, pessoalmente e profissionalmente. Neste 

contexto, o IFBA possui diversos programas, atualizando continuamente Acordos de 

Cooperação Acadêmica com instituições estrangeiras, como o firmado com o Instituto 

Politécnico de Coimbra (Portugal) que possibilitou o intercâmbio de duas discentes do Curso de 

Licenciatura em Matemática entre os anos de 2016 e 2017. 

 Quanto ao apoio à pessoa com deficiência, no Campus Salvador, a Coordenação de 

Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (CAPNE) presta assistência aos 

discentes com necessidades especiais e orienta e auxilia os professores com vistas à melhoria 

das condições para o processo de ensino-aprendizagem, como apresentado na seção 
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Acessibilidade deste projeto pedagógico. A promoção de espaços de interação no decorrer das 

disciplinas curriculares é um dos pontos fortes da Licenciatura em Matemática, que busca 

despertar em cada estudante o sentimento de empatia e perceber o outro sem preconceitos, 

favorecendo a acessibilidade atitudinal. 

No que diz respeito à acessibilidade metodológica e aos conteúdos curriculares que 

devem ser assegurados no curso, conforme a legislação pertinente, os mesmos são 

desenvolvidos com a orientação da DEPAE e CAPNE, às quais possuem profissionais 

especializados. Para além disso, o curso incentiva a realização de algumas ações que 

asseguram a acessibilidade metodológica, como processos de flexibilização do tempo e 

utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de estudantes com deficiência. A 

metodologia vai sendo adaptada conforme as demandas que surgem para garantir a 

acessibilidade metodológica de cada estudante que possua uma necessidade pedagógica 

específica. 

 

9 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

9.1 Avaliação de Aprendizagem 

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, 
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partilhando responsabilidades nessa complexa construção do conhecimento e formação do 

profissional. 

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 Pedagógico do Curso e de acordo 

com o modelo avaliativo do IFBA, o processo avaliativo deve dividir-se em três momentos: 

diagnóstico, formativo e somativo, 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. 

Além disso, a avaliação da aprendizagem será diferenciada e respeitará as diferenças e 

especificidades individuais para estudantes com deficiência ou qualquer tipo de necessidades 

educacionais específicas. Desta forma, para estes estudantes teremos, como citado no art. 21, 

a garantia de,   

 

I - Instrumentos diferentes e/ou adaptados às necessidades de cada discente;  

II - Ampliação do tempo para realização das avaliações;  

III - atendimento individualizado antes e após a avaliação para melhor aproveitamento 

acadêmico do discente. 

 

De acordo ainda com as Normas Acadêmicas do IFBA, a avaliação da aprendizagem na 

educação superior, será feita em cada semestre letivo, compreendendo:  

1. a apuração de frequência às aulas teóricas e/ou teórico-práticas; a atribuição de notas aos 

alunos através de no mínimo duas avaliações parciais e no exame final, quando for o caso.  

Será atribuída nota zero ao aluno que deixar de comparecer a qualquer das verificações de 

aprendizagem. Ao aluno, que deixar de realizar qualquer verificação de aprendizagem, inclusive, ao 

exame final, será facultado o direito à segunda chamada, se requerida à coordenação do seu polo 

de apoio presencial no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após sua realização, desde que comprove 

através de documentos conforme as Normas Acadêmicas.  

A avaliação da aprendizagem, em segunda chamada, deverá ser elaborada pelo próprio 

professor que ministra a disciplina, em horário previamente estipulado. A ausência do aluno, à 

segunda chamada, implicará definitivamente na manutenção da nota zero na caderneta escolar da 

disciplina.  



Curso de Licenciatura em Matemática 

 

As avaliações de aprendizagem serão registradas na caderneta escolar sob forma de notas 

numéricas variando de 0 (zero) a 10 (dez), até 01 (uma) casa decimal aproximada conforme critérios 

estatísticos de arredondamento.  

Deverão existir duas modalidades de avaliação: presencial e a distância. A avaliação 

presencial que será aplicada pelo tutor presencial e a avaliação a distância, será feita no ambiente 

virtual de aprendizagem do curso. O resultado das avaliações presenciais deve compor 60% da 

média final do aluno. Os outros 40% serão compostos por atividades aplicadas e corrigidas pelo 

tutor presencial, conforme orientações da disciplina propostas pelo professor conteudista.  

A média final do aluno será calculada, através da média ponderada da média aritmética das 

notas das três avaliações parciais, com peso dois e a nota do exame final, com peso um, conforme 

fórmula abaixo: 

 

 

O aluno será considerado aprovado, se obtiver frequência igual ou superior a 75%, nas 

atividades da disciplina e média final igual ou superior a 5.0 (cinco inteiros).  

Será dispensado de realizar o exame final, o aluno que obtiver na média aritmética das 

avaliações parciais nota igual ou superior a 7,0 (sete inteiros), por já estar aprovado na disciplina.  

Será vedada a realização do exame final:  

 a. ao aluno que obtiver na média aritmética das avaliações parciais, valor inferior a 2,5 (dois 

inteiros e cinco décimos) por já estar reprovado na disciplina;  

 b. ao aluno que deixar de cumprir a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) 

às aulas e às demais atividades escolares em cada disciplina.  

 Além disso, o exame final constará de avaliação, a critério do professor que ministra a 

disciplina, versando sobre assunto da matéria lecionada no período.  

 A solicitação de revisão do exame final deverá ser feita ao Coordenador, através do 

coordenador de polo que o estudante está inscrito, até 48 (quarenta e oito) horas após a publicação 

do resultado e deverá ser realizada em primeira instância pelo próprio professor da disciplina. 

Mantendo-se a divergência, o aluno poderá recorrer em segunda instância, observando-se os 

procedimentos, previstos no caput deste artigo, cabendo ao coordenador do curso ou ao colegiado 

nomear uma comissão composta por três professores, excluindo o professor envolvido, para 

emissão de parecer final.  

 As médias finais obtidas pelos alunos nas disciplinas serão utilizadas para calcular o 

Coeficiente de Rendimento (CRE) e o Coeficiente de Aproveitamento (CAP), onde Coeficiente de 

Rendimento (CRE) é uma média ponderada da média final da disciplina pela sua creditação e o 

Coeficiente de Aproveitamento (CAP) reflete a antiguidade no curso, considerando o desempenho 

acadêmico dado pelo CRE. Assim,  
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CAP = CRE x ND - RPF x NS  

onde,  

ND - é o número de disciplinas cursadas contabilizadas no cálculo do CRE. 

RPF - é o total de disciplinas em que o aluno foi reprovado por falta  

NS - é o número total de semestres cursados, excluindo-se os semestres de férias e os com 
trancamento total.  
 

A avaliação neste curso é concebida de forma processual, que deve acompanhar o processo 

de ressignificação dos conhecimentos construídos por alunos e docentes. É entendida como um 

processo constante e contínuo, demarcada pela observação direta, pela realização dos trabalhos 

orientados em cada componente curricular e a realização de um Trabalho de Conclusão de Curso 

– TCC individual (escrito), a ser realizado por cada aluno. 

Objetivando garantir a concepção teórica que norteará o processo de formação e qualificação 

dos alunos, utilizaremos as seguintes estratégias para mapear o processo ensino aprendizagem:  

 a. Levantamento do perfil dos alunos.  

 b. Avaliação diagnóstica – levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos;  

 c. Avaliação formativa – acompanhamento de todo o processo de construção dos discentes. 

Durante todo o curso os alunos interagirão com as ferramentas de aprendizagem síncronas e 

assíncronas, registrando as suas produções acadêmicas durante o curso.  

 d. Avaliação somativa – por meio de avaliações presenciais, pela realização dos trabalhos 

orientados em cada componente curricular e/ou a qualquer tempo em polos previamente 

determinados.  

 

9.2 Gestão do Curso e processos de avaliação interna e externa 

 

A gestão do curso será realizada considerando a autoavaliação institucional e o resultado 

das avaliações externas como insumo para aprimoramento contínuo do planejamento do curso, 

com evidência da apropriação dos resultados pela comunidade acadêmica e existência de 

processo de autoavaliação periódica do curso. Em todas as dimensões o objetivo é o 

aperfeiçoamento contínuo da qualidade acadêmica, a melhoria do planejamento e da gestão 

institucional e a prestação de contas à sociedade. 

 Assim, a avaliação estará voltada para o aperfeiçoamento e a transformação do curso, 

preocupando-se com a qualidade de seus processos internos. As normas de avaliação do 

ensino estão sistematizadas e fazem parte da Avaliação Institucional estabelecida pelo Sistema 
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Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei nº 10.861 de 14 de 

abril de 2004. 

No IFBA, a avaliação institucional é coordenada pela Comissão Permanente de Avaliação 

(CPA) que realiza, periodicamente, a autoavaliação institucional (global e dos aspectos didático-

pedagógicos). O processo contempla e encoraja a participação dos segmentos da comunidade 

interna (alunos, docentes e técnicos-administrativos) e da comunidade externa (egressos e 

empresas). 

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. A avaliação é realizada periodicamente por 

meio de aplicação de questionários eletrônicos. A participação de todos os envolvidos tem como 

base as opiniões de discentes, docentes, técnicos administrativos, egressos e comunidade 

externa. Os instrumentos empregados são acessíveis online, disponibilizados através do 

sistema acadêmico e via e-mail, sendo facultativo o seu preenchimento. 

 Sete instrumentos de avaliação compõem a autoavaliação: questionários de avaliação 

global (A1, D1, B, E e C) e questionários de avaliação de disciplina (A2 e D2), discriminados a 

seguir. O resultado desses questionários integra o processo de avaliação geral do curso. 

Questionários utilizados: 

A1 – Avaliação institucional global pelo discente 

A2 – Avaliação de disciplina e docente pelo discente 

B – Avaliação global pelo técnico administrativo 

C – Avaliação global pela comunidade externa 

D1 – Avaliação institucional global pelo docente 

D2 – Avaliação de disciplina e curso pelo docente 

E – Avaliação global pelo egresso 

 O conteúdo dos questionários, bem como o Relatório, leva em consideração as 

dimensões avaliativas estabelecidas pelo instrumento de avaliação institucional do SINAES e 

pela nota técnica INEP/DAES/CONAES, nº 65, de 9 de outubro de 2014, conforme demonstrado 

no Quadro 6. Tal organização permite que as respostas da comunidade sejam consideradas e 

analisadas, visando ações institucionais. 

Adicionalmente, o Curso de Licenciatura em Matemática é monitorado e avaliado 

continuamente pelo NDE por meio de um processo de melhoria continuada. Esse 

monitoramento é realizado em reuniões periódicas que constituem o principal fórum de 

discussões dos diagnósticos relativos ao curso. Nessas reuniões regulares, as informações são 

compartilhadas e discutidas a fim de desenvolver estratégias e ações de melhoria na qualidade 
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de ensino, no combate à evasão e no acolhimento aos estudantes com necessidades 

específicas. 

Outras informações relevantes incluem observações cotidianas dos docentes no 

ambiente virtual e/ou nas salas de aula, resultados periódicos da CPA, resultados da CSA e 

relatos dos próprios estudantes aos docentes e à coordenação do curso. Fóruns suplementares, 

como as reuniões do colegiado e reuniões com a Diretoria Adjunta do Ensino Superior e a 

Diretoria de Ensino, também contribuem no processo de monitoramento da qualidade do curso 

e a proposição de ações de melhoria. 

 

Quadro 6 - Instrumentos de avaliação e seus respectivos eixos/dimensão 

INSTRUMENTO QUEM AVALIA O QUE AVALIA EIXO/DIMENSÃO SINAES 

A1 Discente 

Curso, Coordenação, 
Gestão e órgãos de apoio, 
Biblioteca, Infraestrutura, 
Participação institucional 

Eixo 1:Planejamento e Avaliação 
institucional 
Eixo 2:DesenvolvimentoInstitucional 
Eixo 4: Políticas de Gestão 
Eixo 5:InfraestruturaFísica 

D1 Docente 

Departamento/Coordenação, 
Gestão e órgãos de apoio, 
Condições de trabalho e 
infraestrutura, Biblioteca, 

Autoavaliação, Participação 
Institucional 

Eixo 1:Planejamento e Avaliação 
institucional 
Eixo 2:Desenvolvimento Institucional 
Eixo 4: Políticas de Gestão 
Eixo 5:InfraestruturaFísica 

A2 Discente 
Disciplina, Professor, 

Autoavaliação 

Eixo 1:Planejamento e Avaliação 
institucional 
Eixo 2:Desenvolvimento Institucional 
Eixo 3: Políticas Acadêmicas 
Eixo 5:InfraestruturaFísica 

D2 Docente 
Curso, Coordenação, 

Disciplina, Atuação didática, 
Alunos, Autoavaliação 

Eixo 1:Planejamento e Avaliação 
institucional 
Eixo 2:Desenvolvimento Institucional 
Eixo 3: Políticas Acadêmicas 
Eixo 5:Infraestrutura Física 

B 
Técnico-

administrativos 

Setor, Gestão e órgãos de apoio; 
Condições de trabalho e 

infraestrutura; 
Autoavaliação; 

Aspectos institucionais 

Eixo 1:Planejamento e Avaliação 
institucional 
Eixo 2:Desenvolvimento Institucional 
Eixo 3: Políticas Acadêmicas 
Eixo 4: Políticas de Gestão 
Eixo 5:Infraestrutura Física 

E Egressos 
Perfil, curso, biblioteca, 

infraestrutura, instituição, 
Autoavaliação 

Eixo 1:Planejamento e Avaliação 
institucional 
Eixo 2:Desenvolvimento Institucional 
Eixo 3: Políticas Acadêmicas 
Eixo 5:Infraestrutura Física 

C Comunidade externa 

Área de atuação do IFBA 
conhecida pelo avaliador; Serviços 

utilizados pela comunidade 
externa; Profissionais formados 

avaliados pelas empresas em que 
atuam; Profissional formado e 

imagem do IFBA 

Eixo 1:Planejamento e Avaliação 
institucional 
Eixo 2:Desenvolvimento Institucional 
Eixo 3: Políticas Acadêmicas 
Eixo 4: Políticas de Gestão 
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9.3 Critérios de aproveitamento e procedimentos de avaliação de competências 

profissionais anteriores desenvolvidas 

 

Os princípios pedagógicos, filosóficos e legais que orientam a criação dos cursos 

superiores definidos pelo MEC, nos quais a relação teoria-prática são o fundamento da estrutura 

curricular dos cursos de Licenciatura do IFBA, que conduzem 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.  

De acordo com as normas acadêmicas vigentes, entende-se por aproveitamento de 

estudos o processo de reconhecimento de componente curricular cursado com aprovação em 

instituições de ensino superior, nacionais ou estrangeiras (credenciadas pelo Ministério da 

Educação, oficiais ou reconhecidas), quando solicitado pelo estudante regularmente 

matriculado. 

 Os procedimentos e práticas da Instituição para aproveitamento de componentes 

curriculares para os cursos superiores do IFBA/Campus de Salvador estão estabelecidas nas 

Normas Acadêmicas do Ensino Superior. 

 A análise e julgamento do aproveitamento serão efetuados pelo Colegiado do curso, 

respeitando os prazos e normas institucionais. Deferido o aproveitamento de disciplina, a 

Coordenação do Curso encaminhará o processo ao Setor de Registros para atualização do 

registro acadêmico do estudante. Procedimentos de avaliação de competências profissionais 

anteriormente desenvolvidas também podem ser realizados, sempre respeitando as normas 

acadêmicas em vigor.  

O aproveitamento de disciplinas decorrente de Convênios, de Intercâmbio ou de Acordo 

Cultural entre o IFBA e outras Instituições de Ensino Superior se dará conforme os termos 

estabelecidos no convênio e na Resolução CONSUP nº 36 de 29 de julho de 2013. 

 

10 GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO 

10.1 Colegiado 
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No IFBA/Campus de Salvador, os colegiados de curso estão regulamentados pelas 

Normas Acadêmicas do Ensino Superior (NAES) e pelo Regimento do Campus (IFBA, 2013), 

que estabelecem as finalidades, funções e estrutura dos órgãos relacionados à gestão desta 

Instituição. No artigo 7 das NAES é estabelecido que: 

 

O Colegiado de Curso é o órgão consultivo, deliberativo e avaliativo de cada curso de 
graduação para os assuntos relacionados à política de ensino, em conformidade com as 
diretrizes da Instituição. (IFBA, 2019). 
 
 

O Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática na Modalidade EAD é composto 

pelo Coordenador do Curso, que o presidirá, por pelo menos quatro representantes docentes, 

que contemplem diferentes áreas de conhecimento, que desempenham atividades no Curso, 

sendo eleitos e/ou indicados pelos seus pares dos respectivos Departamentos e áreas de 

conhecimento, e representante discente, na proporção de 1/5 do total do colegiado, 

regularmente matriculado no Curso e indicado pelo órgão representante competente. 

 Todos os membros do Colegiado de Curso terão um mandato de 1 (um) ano, podendo 

ser reconduzido, a exceção do seu presidente, o Coordenador do Curso, que é membro nato. 

Atualmente o colegiado do curso é composto por 5 professores, sendo 3 doutores e dois 

mestres, além disso o órgão possui 1 representante discente e 1 pedagoga. 

As reuniões ordinárias ocorrem mensalmente, registrada em Ata, podendo o Colegiado 

também reunir-se extraordinariamente quando convocado pelo presidente ou por iniciativa de 

seus membros, requerido por um terço desses. 

 As atribuições do Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática na Modalidade 

EaD são as seguintes: 

I. apreciar e deliberar sobre as sugestões apresentadas pelos docentes e pelos discentes 

quanto aos assuntos de interesse do Curso;  

II. programar anualmente a provisão de recursos humanos, materiais e equipamentos 

para o curso;  

III. 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;  

IV. 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;  

V. aprovar os planos de atividades a serem desenvolvidas no Curso;  
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VI. deliberar sobre as atividades didático-pedagógicas e disciplinares do curso e proceder 

a sua avaliação periódica;  

VII. 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;  

VIII. decidir sobre recursos interpostos por seus alunos contra atos de professores do 

Curso, naquilo que se relacione com o exercício da docência;  

IX. analisar e decidir sobre recurso de docente contra atos de discentes relativos ao 

exercício da docência;  

X. deliberar sobre o projeto pedagógico do curso, observando os indicadores de 

qualidade determinados pelo MEC e pela instituição;  

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

XII. analisar e decidir os pleitos de aproveitamento de estudos e adaptação de disciplinas, 

mediante requerimento dos interessados;  

XIII. promover eventos artísticos e culturais do interesse do curso;  

XIV. exercer outras atribuições que lhe forem designadas pela administração superior do 

IFBA;  

XV. eleger o coordenador do curso.  

 

10.2 Coordenação 

O Curso de Licenciatura em Matemática é dirigido por um Coordenador aprovado em 

edital de seleção Proen/UAB quando bolsista ou indicado e/ou eleito dentre os integrantes do 

Corpo Docente do Curso, preferencialmente lotado no Departamento de Matemática, 

salvaguardada a sua formação e a especificidade do Curso. 

O Coordenador de Curso desenvolverá 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, pelo menos uma vez, por período letivo com todo o corpo docente;  
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VI. levantar o quantitativo de vagas para Monitoria e submetê-lo à apreciação do 

Colegiado antes de encaminhá-lo ao órgão competente para deliberação, além de encaminhar 

mensalmente o relatório de frequência e avaliação de monitores ao órgão competente;  

VII. cumprir e fazer cumprir as decisões do Colegiado e as normas emanadas dos órgãos 

superiores;  

VIII. coordenar os trabalhos do pessoal docente e técnico-administrativo lotado no Curso, 

visando à eficácia do ensino, da pesquisa e da extensão;  

IX. orientar e supervisionar as atividades docentes relacionadas aos registros 

acadêmicos, garantindo o cadastro de informações acadêmicas dos discentes, no prazo previsto 

no calendário de atividades acadêmicas;  

X. elaborar a oferta semestral de disciplinas e atividades de TCC e Estágios, vagas e 

turmas do curso;  

XI. encaminhar aos órgãos competentes os processos com as deliberações e 

providências tomadas pelo Colegiado do Curso;  

XIII. articular-se com as demais Coordenações de Cursos no que se refere à oferta de 

disciplinas comuns a vários Cursos;  

XIV. elaborar e manter atualizado o projeto pedagógico do Curso, juntamente com o corpo 

docente e a representação discente, submetendo-o à aprovação do Colegiado;  

XV. adotar, ad referendum do Colegiado, providências de caráter urgente e de interesse 

do Curso;  

XVI. apresentar ao colegiado de curso para deliberação, nas reuniões ordinárias, todas 

as providências ad referendum que foram tomadas;  

XVII. estimular e apoiar a produção de artigos e ensaios para publicação em revistas e 

jornais;  

XVIII. informar aos docentes e discentes Exames Nacionais de Cursos, adotando e/ou 

indicando providências para o melhor desempenho dos discentes;  

IX. orientar e supervisionar as atividades docentes relacionadas aos registros 

acadêmicos para fins de cadastro de informações dos discentes nos prazos fixados no 

Calendário de Atividades de Graduação;  

XX. exercer outras atribuições que lhe forem designadas formalmente pelos órgãos 

superiores do IFBA.  
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10.3 Núcleo Docente Estruturante - NDE  

 

O Núcleo Docente Estruturante do curso de Licenciatura em Matemática foi 

institucionalmente constituído em 2018 registrada através da portaria Nº. 1408 de 28 de abril de 

2018. É composto pelo Coordenador do Curso, que o preside, e por no mínimo cinco 

representantes docentes, que contemplem diferentes áreas de conhecimento, que 

desempenhem atividades no curso, que sejam indicados (eleitos) pelos seus respectivos 

Departamentos e áreas de conhecimento. Todos os membros do NDE têm mandato de 02 (dois) 

anos, podendo ser reconduzido, e exceção ao seu representante, o Coordenador do Curso, que 

é membro nato. Atualmente o NDE do curso é composto por 6 professores (doutores e mestres). 

As atribuições do NDE do Curso de Licenciatura são as seguintes: 

I. participar do acompanhamento do desempenho acadêmico dos discentes;  

II. contribuir com a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;  

III. colaborar com atualização periódica do projeto pedagógico do curso;  

IV. conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado do 

respectivos Curso, sempre que necessário;  

V. cooperar na supervisão das formas de avaliação e acompanhamento das 

componentes do curso definidas pelo colegiado;  

VI. contribuir para análise e avaliação do Projeto Pedagógico do Curso, das ementas, dos 

conteúdos programáticos e dos programas das componentes curriculares;  

VII. auxiliar o acompanhamento das atividades do corpo docente, inclusive com avaliação 

institucional, recomendando ao Colegiado do Curso a indicação ou substituição de docentes, 

quando necessário;  

VIII. elaborar plano de ação anual das atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

submetendo-o ao Colegiado para deliberação;  

IX. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação, no caso nosso caso Licenciatura;  
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11 INFRAESTRUTURA 

11.1 Corpo Docente 

As credenciais acadêmicas do Coordenador podem ser vistas no Quadro 7 e a dos 

docentes que atuam no curso estão listadas no Quadro 8. Nos Quadros: Quadro 9 e Quadro 10 

traçamos um retrato do corpo docente em atividade no curso. 

A atual Coordenadora do Curso, Professora Cecilia Manoella Carvalho Almeida, é 

Licenciada em Matemática (Universidade Federal da Bahia-2006), Especialista em Educação 

Matemática e Mestre em Ensino, Filosofia e História das Ciências (Universidade Federal da 

Bahia – 2018). Atua na Educação Básica e no Magistério Superior, ingressou no IFBA em 2013 

vinculada ao departamento de Matemática. Assumiu a coordenação do curso em novembro de 

2018. Trabalha em tempo integral e regime de dedicação exclusiva, dedicando 20 horas 

semanais exclusivamente à função de coordenadora. Além das atividades da coordenação 

leciona no campus Salvador com uma carga horária de 14 a 16 horas semanais. 

 

Quadro 7 – Dados do coordenador do curso 

Nome 

Titulação 

 

Regime de Trabalho 

 

Experiência Profissional e 

acadêmica 

Cecilia Manoella Carvalho Almeida 

Licenciada em Matemática / Mestre em 

Ensino, filosofia e História das Ciências. 

Dedicação Exclusiva (DE) 

Professora de Matemática do IFBA - Salvador 

http://lattes.cnpq.br/2400113751505882 

 

Segue abaixo o quadro docente dos professores aprovados em edital ou convidados2 a 

atuar na EaD. 

 

Quadro 8 – Quadro de professores do curso 

 
Nome Completo Titulação Área de Atuação 

1 Acelio Rodrigues Souza Mestre Matemática 

2 Alexandre Oliveira Lopo Doutor Matemática 

3 Anete Otília Cardoso de Santana Cruz Mestre Educação 
Matemática 

 

2 Inicialmente na ausência de docentes aprovados em edital, era possível o cadastro do professor formador como bolsista por convite.  
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Nome Completo Titulação Área de Atuação 

4 Azly Santos de Amorim Santana Doutora Matemática e 
Estatística 

5 Cecilia Manoella Carvalho Almeida Mestre Educação 
Matemática 

6 Cleidiane Araújo Brito Mestre Matemática 

7 Daniela Santa Inês Cunha Mestre Ensino de 
Matemática 

8 Dirceu de Freitas Piedade Melo Doutor Matemática 
Computacional 

9 Edite Luzia Vasconcelos Santos Doutor Letras e 
Linguística 

10 Erivaldo de Jesus Marinho Especialista Libras 

11 Fabio Peixoto Bastos Baldaia Doutor Educação 

12 Fellipe Antônio Cardoso dos |Santos Leite Mestre Matemática 

13 Heides Lima de Santana Doutor Matemática 

14 Isabel Cristina Costa Leite Doutora Matemática e 
Estatística 

15 Jamille Vilas Boas de Souza Doutora Educação 
Matemática  

16 Jarbas Cordeiro Sampaio  Doutor Ensino da Física 

17 Jose Roberto de Andrade Doutor Educação 

18 Luciana da Costa Silva Mestre Educação 
Matemática  

19 Marcia Azevedo Campos Doutora Educação 
Matemática 

20 Marcilene Garcia de Souza Doutora  Educação 

21 Marluce Alves dos Santos Doutora Educação 
Matemática 

22 Mateus Souza de Oliveira Mestre Educação 
Matemática 

23 Mayara Barbosa Rodrigues Mestre Informática 

24 Miriã Alves Ramos de Alcântara  Doutora Psicologia da 
Educação 

25 Moema Ferreira Soares Britto Mestre Psicologia da 
Educação 

26 Niels Fontes Lima Doutor Ensino da Física 

27 Reinaldo Oliveira Lima Mestre Matemática 

28 Ricardo Alcantara Mesquita  Mestre Matemática 

29 Roberto da Cruz Melo Mestre Educação 

30 Ruth de Morais Lima Mestre Educação 

31 Suelen Gonçalves Paixão da Silva Mestre Educação 

32 Taisa Ferreira Mestre Educação 

33 Vera Nathália Silva de Tarso Mestre Educação 

34 Vitor Rios de Jesus Mestre Matemática 

 

Estes docentes foram convocados via edital3 ou convidados a lecionar no curso e são 

titulados como professores formadores. Os professores formadores são bolsistas vinculados a 

Universidade Aberta do Brasil e assumem termo de compromisso de acordo com Portaria Capes 

nº 183/2016. 

 

3 Editais 01/2017, 01/2019, 01/2020, 01/2021 e 02/2021. Localizados em https://portal.ifba.edu.br/ead/uab. 
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Quadro 9 – Lista dos componentes e respectivos professores 

Código  Disciplina Professores 

Primeiro Semestre 

MAT220 Introdução à Matemática 
Ricardo Alcantara Mesquita 
Dirceu de Freitas Piedade Melo 

LET111 Comunicação e Informação 
Edite Luzia Vasconcelos dos Santos 
Jose Roberto de Andrade 

EDU150 História da Educação 
Vera Nathália Silva de Tarso 
 

INF024 Informática Aplicada à Educação I Mayara Barbosa Rodrigues 

Segundo Semestre 

LET112 Libras Erivaldo de Jesus Marinho 

FIS210 Introdução à Física 
Jarbas Cordeiro Sampaio 
 

EDU153 Ciência, Tecnologia e Sociedade Fabio Peixoto Bastos Baldaia 

EDU154 Filosofia da Educação 
Marlene Alves dos Santos 
 

EDU155 Psicologia da Educação I 
Moema Soares 
Miriã Alves Ramos de Alcântara 

MAT227 Álgebra Vetorial e G. A. Acelio Rodrigues Souza 

Terceiro Semestre 

FIS215 Física Clássica da Matéria e da Luz Niels Fontes Lima 

MAT223 Cálculo Diferencial e Integral I Roberto Sant’Anna Sacramento 

EDU156 Didática I Suelen Gonçalves Paixão da Silva 

EDU159 Metodologia da Pesquisa  Taisa Ferreira  

Quarto Semestre 

MAT224 Cálculo Diferencial e Integral II Vitor Rios de Jesus 

MAT228 Álgebra Linear Alexandre Boleira Lopo 

FIS216 Mecânica e Gravitação Jarbas Cordeiro Sampaio 

EDU158 Sociologia da Educação I Marcilene Garcia de Souza 

Quinto Semestre 

EDU157 Avaliação da Aprendizagem Suelen Gonçalves Paixão da Silva 

MAT225 Cálculo Diferencial e Integral III Fellipe Antônio dos S. Cardoso Leite 

MAT232 Fundamentos da Matemática I Acelio Rodrigues Souza 

MAT236 
Metodologia e Prática do Ensino da 
Matemática I 

Daniela Santa Inês Cunha 
 

INF025 Informática aplicada a educação II Dirceu de Freitas Piedade Melo 

MAT267 
Informática Aplicada ao Ensino da 
Matemática 

Dirceu de Freitas Piedade Melo 

Sexto Semestre 

MAT237 Álgebra I Fellipe Antônio dos S. Cardoso Leite 

MAT226 Calculo Diferencial e Integral IV Reinaldo de Oliveira Lima 

MAT302 Fundamentos da Matemática II Cleidiane Araújo Brito 

MAT243 
Estágio Supervisionado em 
Matemática III 

Azly Santos de Amorim Santana 

MAT236 
Metodologia da Pesquisa do Ensino de 
Matemática 

Marcia Azevedo Campos 

Sétimo Semestre 

EDU175 Política e gestão da Educação Ruth de Moraes Lima 

MAT303 Fundamentos da Matemática III Vitor Rios de Jesus 

MAT238 Álgebra II Heides Lima de Santana 

MAT239 
Metodologia da Pesquisa em Ensino 
da Matemática 

Cecilia Manoella Carvalho Almeida 

MAT244 
Estágio Supervisionado em 
Matemática IV 

Luciana 
Jamille Vilas Boas 

Oitavo Semestre 
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Código  Disciplina Professores 

MAT204 Matemática Financeira Isabel Cristina C. Leite 

EDU161 Educação Inclusiva Roberto da Cruz Melo 

EDU 165 Educação de Jovens e Adultos Maria Raidalva Nery Barreto 

MAT246 TCC 1 Anete Otília Santana 

MAT241 
Estágio Supervisionado em 
Matemática I 

Mateus Souza de Oliveira  

MAT240 Análise Real Heides Lima de Santana 

Nono Semestre 

MAT TCCII Cecilia Manoella Carvalho Almeida 

MAT TIC’s no Ensino de Matemática Valdex de Jesus Santos 

MAT Tópicos de Resolução de Problemas Vitor Rios de Jesus 

EDU168 
Fundamentos da Educação a 
Distância 

Maria Raidalva Nery Barreto 

MAT242 
Estágio Supervisionado em 
Matemática II 

Mateus Souza de Oliveira 

MAT Laboratório de Ensino de Matemática Eduardo Fonseca Sales 
   

Fonte: autoria própria 

 

11.2 Equipe técnica – pedagógica 

 

O processo de mediação pedagógica neste projeto, considerando as especificidades de 

um curso de Licenciatura em Matemática na Modalidade a Distância, envolverá os seguintes 

sujeitos e suas respectivas funções:  

11.2.1 Coordenador de polo:  

 

Contratado pelo poder público mantenedor do polo, com conhecimento técnico dos 

recursos das Tecnologias da Informação e da Comunicação - TICs que serão necessários para 

as atividades desenvolvidas no polo.  

Atribuições: 

I. Supervisionar e articular as atividades desempenhadas no polo regional, como 

orientações e avaliações presenciais, atividades laboratoriais, manutenção da estrutura física e 

logística do polo, garantindo a qualidade de serviço de biblioteca e laboratório de informática, 

entre outros;  

II. Acompanhar o trabalho dos mediadores presenciais do polo.  

 

11.2.2 Coordenador de curso:  
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Professor graduado, preferencialmente Mestre ou Doutor na área de conhecimento, 

indicado pela instituição.  

Atribuições:  

I. Coordenar, avaliar e homologar a produção dos materiais didáticos desenvolvidos para 

o Curso;  

II. Garantir a coesão dos pressupostos didático-pedagógicos do Curso;  

III. Estimular o desenvolvimento de interações e relações interdisciplinares e transversais 

ao curso e aos componentes curriculares;  

IV. Participar da definição do calendário acadêmico e da sugestão de agenda de trabalho 

para os alunos;  

V. Acompanhar a dinâmica do curso, observando indicadores de evasão e avaliação;  

VI. Promover ações de articulação e mobilização da equipe para a interação e integração 

da equipe de mediação pedagógica;  

VII. Conduzir o processo seletivo para a escolha dos docentes envolvidos no curso, 

presidindo a comissão formada para tal fim;  

VIII. Analisar e emitir pareceres acerca de procedimentos acadêmico-administrativos 

associados ao curso.  

 

11.2.3 Professor formador - conteudista:  

 

Professores graduados, preferencialmente Mestres ou Doutores na área de 

conhecimento.  

Atribuições:  

I. Produzir material didático, definindo atividades interativas do processo de ensino- 

aprendizagem para sua disciplina.  

II. Interagir com o grupo de trabalho multidisciplinar para a proposição de suporte 

multimidiáticos para o componente curricular;  

 

11.2.4 Professor formador:  

 

Professores graduados, preferencialmente Mestres ou Doutores na área de 

conhecimento. Esse professor deve, preferencialmente, ser o professor conteudista, sendo, 

entretanto, essa função desvinculada da função de autoria do material didático da disciplina.  

Atribuições:  
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I. Discutir e elaborar o plano de curso do componente curricular;  

II. Interagir com o grupo de trabalho multidisciplinar para a proposição de suporte 

multimidiáticos para o componente curricular;  

III. Sugerir uma agenda de trabalho para nortear a interação e dedicação dos alunos;  

IV. Propor atividades a distância que favoreçam a autonomia e colaboração visando a 

aprendizagem entre os sujeitos;  

V. Desenhar a estrutura de avaliação para seu componente curricular, contemplando 

avaliações presenciais e a distância;  

VI. Interagir com os tutores a distância e presenciais, e com o professor coordenador de 

mediação (coordenador de tutoria), nos casos em que isso seja necessário. 

 

11.2.5 Tutor a distância:  

 

Profissionais graduados com formação na área de conhecimento das disciplinas que 

acompanhará, divididas em dois grupos: as disciplinas do núcleo comum da formação de 

matemático (NCM) e as do núcleo de formação do professor (NFP). Para as disciplinas do 

primeiro grupo exigir-se-á graduação em física ou matemática ou em cursos correlatos e para 

as do segundo grupo formação em licenciatura ou em pedagogia;  

Atribuições:  

I. Acompanhar e intervir nas atividades online propostas e avaliar os trabalhos dos alunos;  

II. Atender aos questionamentos dos alunos e auxiliá-los no desenvolvimento das atividades 

e consecução dos objetivos do curso;  

III. Estabelecer contato direto com os demais sujeitos do processo de mediação para troca 

de informações, experiências e solução de problemas;  

IV. Fomentar condições para que os estudantes possam organizar os seus estudos, com a 

formação de grupos de estudos online, caminhando em direção à construção de comunidades 

de aprendizagens on-line;  

V. Articular a participação dos estudantes do curso em eventos online;  

VI. Interagir com os tutores presenciais no acompanhamento do aluno e outras questões 

teóricas;  

VII. Interagir com o professor formador da disciplina e com o coordenador de tutoria, se 

existente.  

VIII. Participar dos encontros presenciais nos Polos.  
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11.2.6 Tutor presencial:  

Profissionais graduados com licenciatura plena ou pedagogia.  

Atribuições:  

I. Prestar informações aos alunos sobre a organização e estrutura do curso;  

II. Acompanhar encontros presenciais e avaliações;  

III. Fomentar condições para que os estudantes possam organizar os seus estudos, como 

a formação de grupos de estudos presenciais;  

IV. Acompanhar as aulas práticas nos polos sob sua responsabilidade;  

V. Discutir, com os professores formadores e a coordenação do curso, estratégias de 

permanência de alunos em potencial de evasão.  

 

VI. Emitir relatórios periódicos sobre o processo de mediação presencial para o 

coordenador do polo, coordenadores de curso e professores formadores;  

 

11.2.7 Professor coordenador de tutoria:  

Professores graduados, preferencialmente Mestres ou Doutores na área de 

conhecimento, com experiência em mediação online em EaD. Atuarão na coordenação da 

mediação online nas disciplinas do curso, quando o número de tutores presenciais envolvidos o 

torne necessário.  

Atribuições:  

I. Coordenar a mediação online, acompanhando as atividades dos tutores à distância e 

dos alunos da disciplina;  

II. Avaliar o trabalho de mediação a distância e atuar no sentido da correção dos 

problemas detectados;  

III. Interagir com o professor formador e com os tutores presenciais, agilizando a 

comunicação e a troca de informação entre esses sujeitos pedagógicos;  

IV. Interagir com os tutores presenciais nos aspectos relacionados às disciplinas.  

11.3 Equipe Multidisciplinar 

 

A equipe multidisciplinar é formada por profissionais na área de design instrucional e no 

uso de técnicas e tecnologias de informação e comunicação em EaD, além de pedagogos e 

outros profissionais da educação que orientarão os professores autores no que diz respeito à 
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adequação da forma e da veiculação do conteúdo às especificidades da educação a distância 

e dos meios e metodologias empregados. Deverá contar minimamente com um designer 

instrucional, um especialista em mídias e tecnologias em EaD e pessoal de apoio para 

desenvolvimento e execução dos projetos.  

Os processos para implantação dos cursos a distância, a partir da aprovação do projeto 

pedagógico de cada curso, deverão incluir um projeto de preparação do material didático que 

abrangerá os professores que estarão envolvidos na realização do curso. Essa equipe de 

professores deverá passar por um processo de capacitação e terá o apoio em metodologias e 

tecnologias das Coordenações de Material Didático 

 

e de Mídias e Tecnologias da Diretoria de Ensino a Distância do Instituto. O processo de 

capacitação previsto inclui a formação geral nas metodologias e tecnologias da EaD e compreende, 

como elemento central, uma Oficina de Produção de Material Didático para a Educação a Distância.  

O objetivo da Oficina de Produção de Material Didático é montar uma equipe e implementar 

em cada curso um sistema de produção de material didático dialógico, que explore adequadamente 

as possibilidades das TICs como dinamizadoras do ensino- aprendizado, e integre os professores 

conteudistas do curso, o coordenador e os especialistas em design instrucional e convergências 

midiática e tecnológica que irão compor a equipe multidisciplinar. Os membros da equipe 

multidisciplinar participarão da oficina, como colegas ou como instrutores dos professores.  

O trabalho na Oficina deve incluir a pesquisa e a revisão crítica do material didático existente 

nos repositórios da UAB e outros de uso livre e relevantes. A escolha do material didático a ser 

usado ou adaptado e a definição do material a ser produzido será, portanto, objeto de discussão 

formal no grupo que implementou o curso. Como produto final do curso de capacitação desenvolvido 

na Oficina, espera-se um plano de trabalho detalhado para produção do material didático dialógico 

das disciplinas do primeiro ano do curso, definindo em detalhes os recursos, tecnologias e 

metodologias a serem utilizadas, as atividades e os eventos. Deve também produzir um arcabouço 

geral da divisão de cada disciplina em unidades de ensino-aprendizagem. O plano desenvolvido na 

Oficina deverá então ser executado nos meses seguintes pelos professores conteudistas 

responsáveis por cada disciplina em interação com equipe multidisciplinar. 

11.4  Instalações (Básicas e específicas) 

 

Além de contar com toda a infraestrutura do campus Salvador. o curso de licenciatura em 

Matemática EaD funciona presencialmente em seus polos de apoio, ou seja, as escolas 

municipais cadastradas nos municípios ofertados para funcionamento do curso. 
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11.4.1 Polos de apoio  

 
O curso de licenciatura em Matemática EaD é realizado virtualmente em ambiente de 

aprendizagem, MOODLE, onde está disposto, todo o material da disciplina e em seus polos de 

apoio (escolas municipais) responsáveis pelos encontros presenciais e apoio ao discente. Os 

polos dispõem de salas de aula dotadas de equipamentos de videoconferência, salas de 

estudos e de atendimento aos alunos pelos tutores presenciais, além de secretaria para 

atividades administrativas e biblioteca. Os polos possuem também laboratório de informática em 

sala climatizada com microcomputadores ligados em rede onde os estudantes podem realizar 

as atividades virtuais e materiais de laboratório de ensino de matemática. 

Os Professores e Discentes do Curso de Licenciatura em Matemática na Modalidade EaD 

utilizam diversas dependências do IFBA, Campus Salvador. Entre estas podemos destacar:  

I. Salas de aula;  

II. Sala de coordenação;  

III. Gabinetes de professores;  

IV. Sala de convivência dos professores;  

V. Biblioteca;  

VI. Auditórios;  

VII. Laboratórios;  

VIII. Gráfica;  

IX. Praças; etc.  

 

11.4.2 Salas de aula  

O Curso de Licenciatura em Matemática na Modalidade EaD disponibiliza, para aulas 

didáticas, um total de 08 (oito) salas de aula com capacidade para atender até 50 discentes 

devidamente sentados. Apresentam boa iluminação natural e artificial com adequado sistema 

de ventilação. A manutenção destas é realizada frequentemente, mantendo condições 

adequadas de limpeza.  

 

11.4.3 Sala de coordenação do curso  

A sala destinada à coordenação do curso é composta: armários com chave, 01 quadro 

branco (quadro branco lousa 120 x 200), ar condicionado, 02 mesas de escritório, 01 mesa de 

reunião, 01 mesa para computador e 06 cadeiras para escritório. Além disso, ela contém: três 
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computadores de última geração; duas impressoras multifuncional laser; uma lousa digital 

portátil e um projetor multimídia para uso dos professores do curso.  

11.4.4 Instalações para docentes  

Os professores do Departamento possuem gabinetes de trabalho. Além dos gabinetes, existe 

no Campus Salvador, no Bloco B, uma sala de convivência dos professores medindo 60m², contendo 

sofá, mesa com cadeiras, televisão, geladeira, máquina de café, bebedouro de água e sanitários.  

As instalações indicadas acima dão o suporte básico aos docentes do Curso de Matemática 

nas diversas atividades por eles realizadas. Apresentam boa iluminação natural e artificial com 

adequado sistema de ventilação. A manutenção desta é realizada frequentemente, mantendo 

condições adequadas de limpeza. 

11.4.5 Auditórios  

 
O Curso de Licenciatura em Matemática disponibiliza para as suas atividades 

acadêmicas, dois auditórios: Áudio 1, localizado no Bloco C, medindo 126,5m²; Salão nobre, 

medindo 333,4 m². Todos apresentam boa iluminação natural e artificial com perfeito sistema 

de ar refrigerado. Possuem recursos audiovisuais adequados para as atividades desenvolvidas 

nas unidades. A manutenção dos ambientes é feita de forma sistemática, proporcionando aos 

seus usuários as condições de conforto e bem estar.  

11.4.6 Gráfica  

 

A gráfica do Campus Salvador do IFBA é um dos setores mais antigos da instituição, 

ligada à Diretoria Adjunta de Administração (DAA). Setor estratégico do campus que produz 

aproximadamente 80% dos materiais didáticos dos departamentos acadêmicos (avaliações, 

apostilas, questionários, módulos, cartilhas, etc.), além de dar suporte aos setores 

administrativos, à divisão de comunicação social e aos bolsistas do PAAE que foram 

selecionados para o auxílio cópia/impressão.  

A gráfica encontra-se em um espaço de aproximadamente 200m² distribuída da seguinte 

forma: gráfica rápida (copiadora digital) e gráfica offset (tradicional), ambas interligadas aos 

espaços de acabamento, depósito, coordenação e atendimento (recepção), além de banheiro, 

uma pequena copa e local independente para atendimento aos bolsistas do PAAE. A equipe é 

composta por 05 (cinco) servidores e 02 (dois) terceirizados da seguinte forma: 01 

Recepcionista; 01 Assistente Administrativo; 03 Técnicos em Artes Gráficas; 02 Auxiliares de 

Reprografia.  
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Os serviços oferecidos atualmente a comunidade são: Impressão p&b e colorida em 

equipamento digital de alta resolução até o formato 305x455mm; Cópia, ampliação e redução - 

p&b e colorida até o formato A3; Scanner para PDF e JPG até formato A3; Encadernação; 

Impressão e produção de cartaz, folder, revista, cartilha, cartão de visita, bloco de anotação, 

agenda, formulário, entre outros, até o formato A3; Impressão através de ploter - p&b e colorida 

em papel até formato A0 (660x960mm).  

Dentre os equipamentos listamos: Impressoras a laser de grande porte (125 páginas por 

minuto) – P&B e colorida; Copiadoras de grande porte – P&B e colorida; duplicadora; 

perfuradoras/encadernadoras industriais, impressora offset; guilhotina automática; guilhotina 

manual, picotadeira manual, plotter para grandes impressões em papel e vincadeira automática. 

O horário de funcionamento da gráfica é de segunda a sexta das 7h às 21h e os responsáveis 

são um chefe gráfico Técnico em Artes Gráficas, Designer Gráfico e Especialista em Identidade 

Coorporativa e uma chefe da DIEG, Técnico em Artes Gráficas, Pedagoga e Especialista em 

Psicopedagogia.  

11.4.7 Laboratórios  

 
É extremamente importante a criatividade do professor de matemática; é fundamental 

que ele relacione a matemática a outras ciências. O professor deve lembrar que o ensino de 

matemática não deve ser fim, mas um meio através do qual o discente é levado a adquirir um 

estágio de compreensão, consciência e raciocínio.  

A matemática está perdendo, infelizmente, o lado filosófico. Assim sendo, nos parece 

fundamental que o professor retire, muitas vezes, o discente da sala de aula e o leve para 

observar o mundo que o cerca seu dia-a-dia (laboratório vivo), e relacione os conhecimentos 

matemáticos a esses acontecimentos.  

O laboratório é entendido como espaço onde se criam situações para levantar problemas, 

elaborar hipóteses, analisar resultados e propor novas situações ou soluções para questões 

detectadas.  

O curso de Licenciatura em Matemática na Modalidade EaD dispõe de dois laboratórios 

próprios: de ensino da matemática e modelagem matemática computacional (LAMMC), além 

dos laboratórios de Física e Informática de uso de todos os cursos da Instituição.  

 

11.4.8 Laboratório de Ensino da Matemática - LEMAT  

 



Curso de Licenciatura em Matemática 

 

O LEMAT tem por objetivo integrar as duas grandes áreas que compõem a formação 

inicial do professor de Matemática, Ensino de Matemática e Educação, na medida em que 

proporciona a integração das disciplinas de formação pedagógica e as de formação profissional 

e intensifica uma real aplicação das teorias desenvolvidas nestas disciplinas. O Laboratório de 

Ensino da Matemática prepara novos professores com uma formação mais próxima das atuais 

pesquisas com o propósito de imbuir nestes um sentimento de indagação e procura. O LEMAT 

desenvolve nos discentes a atitude de indagação que deve ser perene na Licenciatura em 

Matemática, buscando assim o conhecimento, aprender a aprender, aprender a cooperar, 

desenvolver a consciência crítica.  

Laboratório de Ensino da Matemática inicia pela crença do professor de que o material 

didático efetivamente pode ser um eficiente auxiliar no processo ensino-aprendizagem da 

Matemática. O LEMAT pode ser um depósito de cópias, geralmente de materiais manipulativos 

e frequentemente confeccionados com o reaproveitamento de material (sucata). Imediatamente, 

o Laboratório amplia-se com transparências, dispositivos filmes, histórias, paradoxos, ilusões 

de ótica, problemas curiosos, quebra-cabeças, jogos lúdicos e principalmente com novos 

materiais criados pelos discentes e professores que nele atuem.  

O Licenciando em Matemática deve ter uma formação generalista, mas sólida e 

abrangente nos conteúdos dos diversos campos da Matemática, preparação adequada à 

aplicação pedagógica do conhecimento e experiências de Matemática e de áreas afins na 

atuação profissional como educador na Educação Básica em todos os seus níveis e 

modalidades. O licenciando, usuário do LEMAT, estará 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, 

devendo agregar ao seu perfil a dimensão da pesquisa na área de Educação Matemática.  

Fazem parte do acervo do LEMAT: materiais didáticos; computadores contendo diversos 

softwares (livres e proprietários) e acesso à Internet; ar condicionado; 1 (um) quadro- branco; 

armários; mesas e cadeiras.  

Além de oferecer um local adequado para desenvolvimento de oficinas e aulas 

interativas, o Laboratório de Ensino da Matemática, abriga os discentes de iniciação científica 

que fazem parte do Núcleo de Estudos em Matemática, Estatística e Educação e os bolsistas 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID.  
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11.4.9 Laboratório de Modelagem Matemática Computacional – LAMMC  

O LAMMC propicia aos docentes e discentes um ambiente computacional heterogêneo 

de última geração para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão para os 

professores e discentes de graduação do Curso de Licenciatura em Matemática, buscando a 

participação efetiva no desenvolvimento de softwares educacionais utilizando as mais recentes 

inovações da informática.  

O LAMMC é caracterizado por atividades experimentais, realizadas pelo discente e pelo 

professor, com o intuito de construir conceitos, levando questões a serem discutidas, 

relacionando conteúdos escolares com atividades vivenciadas no cotidiano, onde o discente 

desenvolve sua própria linguagem relacionada a sua compreensão, interpretando e realmente 

apreendendo a realidade matemática. O espaço do laboratório é marcado por um ambiente 

cooperativo e estimulante para o desenvolvimento do discente 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.  

O Laboratório de Modelagem Matemática Computacional é um meio privilegiado de 

divulgação, de informação e de utilização de computadores. Contribuindo para que os discentes 

aprendam e gostem cada vez mais da matemática e é, para eles, um local atraente na utilização 

dos computadores como uma ferramenta importante no ensino – aprendizagem e de 

desenvolvimento de software de matemática para resolver problemas curriculares. Configurar 

um ambiente computacional heterogêneo de última geração para o desenvolvimento de projetos 

de pesquisa e extensão para os professores e discentes de pós-graduação do Departamento 

de Matemática, buscando a participação efetiva dos discentes de graduação, em especial dos 

cursos de matemática, física, engenharia e informática.  

A descoberta de conceitos matemáticos através de materiais instrucionais 

confeccionados pelos discentes faz com que o Laboratório de Modelagem Matemática 

Computacional tenha uma fundamental importância para o processo ensino-aprendizagem. 

Este laboratório é entendido como o lugar onde se concentram esforços e pesquisa na busca 

de novas alternativas para o aperfeiçoamento do currículo do curso de Licenciatura em 

Matemática na Modalidade EaD bem como o currículo dos cursos do ensino fundamental e 

básico.  

Fazem parte do acervo do LAMMC: 19 (dezenove) computadores contendo dois sistemas 

operacionais (Windows e Linux), diversos softwares (livres e proprietários) e acesso à Internet; 

ar condicionado; 1 (um) quadro-branco; armários.  



Curso de Licenciatura em Matemática 

 

O LAMMC oferece aos discentes e professores a possibilidade de trabalharem com os 

softwares: Scilab, gnuplot, winplot, Geogebra, R, compilador C++, compilador FORTRAN, além 

do pacote de softwares do Office e o Latex, que estão instalados no computador.  

Além de oferecer um local adequado para desenvolvimento de oficinas e aulas 

interativas, o Laboratório de Modelagem Matemática Computacional, abriga os discentes de 

iniciação científica que fazem parte do Núcleo de Estudos em Matemática, Estatística e 

Educação.  

11.4.10 Laboratórios de Física  

O IFBA Campus Salvador conta com 6 salas destinadas à laboratórios didáticos 

distribuídas em linhas temáticas: Laboratório A: dotado de kits e equipamentos voltados às 

práticas de mecânica; Laboratório B: dotado de kits e equipamentos voltados às práticas de 

eletricidade; Laboratório C: dotado de kits e equipamentos voltados às práticas de 

termodinâmica; Laboratório D: dotado de kits e equipamentos voltados às práticas de Óptica; 

Laboratório E: dotado de kits e equipamentos voltados às práticas de Física Moderna; 

Laboratório F: dotado de ferramentas para construção de modelos didáticos para o ensino de 

Física.  

Todos os espaços comportam armários de materiais, conjunto de seis bancadas, pontos 

de luz (110V e 220V), água e gás, acomodando um máximo de 30 estudantes. As salas são 

climatizadas e possui acesso à internet via rede Wi-Fi. Equipamentos multimídia e de aquisição 

de dados por computador fazem parte, também, do acervo de recursos dos Laboratórios de 

Física do IFBA. 

  

11.7.4. Laboratórios de Informática  

 

Os laboratórios de informática do IFBA/Salvador são compartilhados por diversos cursos. 

A utilização dos mesmos é feita durante as atividades de aula ou em horários distintos dos 

horários de aula.  

Os docentes e discentes do Curso de Licenciatura em Matemática utilizam 05 (cinco) 

Laboratórios de informática, com acesso à Internet, com as seguintes características: 11 (onze) 

ou 21 (vinte e um) computadores com acesso a dois sistemas operacionais (Windows e Linux) 

e diversos softwares (livres e proprietários); projetor; ar condicionado; 1 (um) quadro- branco; 

local apropriado para projeção de retroprojetor.  
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11.4.11 Biblioteca  

 

A biblioteca Professor Raul Varella Seixas, tem capacidade de 889,36 m², está aberta à 

comunidade em geral e seu acervo atende a todos os níveis de ensino do IFBA, permitindo o 

empréstimo aos usuários vinculados à Instituição. 

 Existe espaço para leitura, o acervo pode ser consultado via 

http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php. O acervo consiste de 100 

aproximadamente, 7.000 títulos e 35.000 exemplares, nos quais alguns estão disponíveis em 

CD ou DVD didáticos. Os livros da área de exatas do acervo são compartilhados com os demais 

cursos da Instituição, em particular, livros de Cálculo, Geometria Analítica, Álgebra Linear e 

Estatística. Entretanto, desde 2013, o IFBA, é associado à SBM/SBMAC, o que nos permite 

acesso às revistas eletrônicas da SBMAC e nas disciplinas específicas da área de Matemática 

indicamos nas bibliografias, obrigatória e complementar, diversos textos da SBM e também 

SBEM, por considerarmos de excelente qualidade e importantes para formação dos futuros 

professores. Por se tratar de um curso novo, ainda estamos na fase de aquisição e consolidação 

do acervo, principalmente nas áreas da Educação Matemática, Sociologia, Psicologia, Filosofia 

e para as disciplinas Pedagógicas. Além disso, contamos com acervo bibliográfico dos campi 

do IFBA e nos polos das cidades onde funcionam o curso. 

 

12 CERTIFICAÇÃO 

 

Os concluintes do curso serão aqueles que concluírem com êxito todos os componentes 

curriculares, incluindo-se o trabalho de conclusão de curso, o estágio supervisionado e as 

atividades complementares. Receberão certificação que obedecerá a legislação vigente e as 

Normas Acadêmicas do Ensino Superior do IFBA. 

 Os concluintes colarão grau e serão diplomados com o título de Licenciatura em 

Matemática, estando aptos a realizarem todas as atividades descritas no perfil profissional. 
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14 APÊNDICE I - EMENTÁRIO 

 
 

SEMESTRE I 
 
 

 
INTRODUÇÃO À 
MATEMÁTICA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 90 6 

Prática -- -- 

TOTAL 90 6 

Obrigatória Código: 
MAT220 

Período: 
1º 

Pré- 
Requisito: 

Departamento: 
DCA 
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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. 
MACHADO, Nilson José & CUNHA, Marisa Ortega. Lógica e linguagem cotidiana. 
Coleção Tendências em Educação Matemática. Belo Horizonte: Editora Autêntica. 
LIMA, Elon Lages. A Matemática do Ensino Médio, volumes 1, 2 , 3 e 4. 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 1, 2 e 3. São Paulo: Editora Atual. 
LIMA, Elon Lages. Temas e Problemas. Rio de Janeiro: SBM. 

 

 
COMUNICAÇÃO E 

INFORMAÇÃO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática - - 

TOTAL 60 4 

Obrigatória Código: 
LET111 

Período: 
1º 

Pré-Requisito: 
---- 

Departamento: 
DCHL 

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: 
ABAURRE, Maria Luzia e PONTARA Marcela Nogueira. Português.Editora 
Moderna. 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. 
COIMBRA, Oswaldo. O texto da reportagem escrita – Um curso sobre sua 
estrutura. São Paulo: Editora Ática. 
CORACINI, Maria José. O cientista e a noção de sujeito na lingüística: 
expressão de liberdade ou submissão? In Arrojo, Rosemary (Org.) O signo 
desconstruído – Implicações para a tradução, a leitura e o ensino. Campi nas: 
Pontes. 

 

INFORMÁTICA APLICADA À 
EDUCAÇÃO I 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória Código: 
INF024 

Período: 
1º 

Pré-Requisito: 
------ 

 



Curso de Licenciatura em Matemática 

 

Ementa: 
Panorama Geral: Histórico da informática educativa no Brasil; 
Discussão sobre Programas Governamentais de Implementação da Informática na 
Escola; O uso do computador na escola como recurso pedagógico; A importância da 
capacitação e do papel do docente em Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação (TDICs); O uso das TDICs na educação; Como usar plataformas de 
busca em pesquisa acadêmica e referenciar autoria; As redes sociais e a educação; 
 
Softwares para prática docente (preferencialmente softwares livres): Editor de Texto: 
Editor de Imagem: Planilha Cálculo Eletrônica, Power point (Calc, Excell, etc.) 

Bibliografia básica: 
MORAES, Maria Cândida. Subsídios para fundamentação do Programa Nacional de
 Informática na Educação.Documento da Internet: 
http://www.proinfo.gov.br/prf_docs.htm [em 09/07/99]. 

http://www.proinfo.gov.br/prf_docs.htm
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VALENTE, José Armando. Por que o computador na escola? Documento da Internet: 
www.proinfo.gov.br (textos sobre EAD), em 03/12/00. Site da internet: 
http://www.educacao.sp.gov.br/ 
VALENTE, José Armando et al. Informática na educação no Brasil: análise e 
contextualização histórica. O computador na sociedade do conhecimento. 
Campinas: UNICAMP/NIED, p. 1-13, 1999. 

Bibliografia Complementar: 
BRITO, Gláucia da Silva; DA PURIFICAÇÃO, Ivonélia. Educação e novas 
tecnologias. Editora Ibpex, 2008. 
MORAES, Maria Cândida. Informática educativa no Brasil: um pouco de 
história... In: Em Aberto. Brasília: ano 12, nº 57, Jan/Mar 
1993. 
Informática na Educação. nº 01, set 1997.SÃO PAULO, Secretaria de Estado da 
Educação. Programa de informática na Educação.São Paulo: s.e., s.d. 

 

 
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO I 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática   

TOTAL 60 4 

Obrigatória Código: 
EDU150 

Período: 
1º 

Pré- 
Requisito: 

Departamento: 
DCHL 

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, 4ª ed. São Paulo: Ática. 
MANACORDA, Mário e Alighiero. História da Educação: da antiguidade aos 
nossos dias. São Paulo: Editora 
Cortez. 

Bibliografia Complementar: 

RIBEIRO, Maria Luiza. História da Educação brasileira: a organização. 4ª ed. São 
Paulo: Moraes. ROMANELLI, Otaíza Oliveira. História da educação no Brasil. 
Petrópolis: Vozes. 
SAVIANI, Dermerval. História das Idéias Pedagógicas no Brasil. Campi nas: 
Autores Associados. 

 
 

SEMESTRE II 
 

 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
SOCIEDADE 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática - - 

TOTAL 30 2 

Obrigatória Código: 
EDU153 

Período: 
2º 

Pré- 
Requisito: 
--- 

Departamento: 
DCHL 

http://www.proinfo.gov.br/
http://www.educacao.sp.gov.br/
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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: 
BAZZO, W. A. et al. Indrodução aos estudos CTS – Ciência, Tecnologia e 
Sociedade. Organização dos estados Ibero-Americanos para a educação, a ciência e 
a cultura. Caderno de Ibero-América. 
POSTMAN, Neil. Tecnopólio, A rendição da cultura à tecnologia. São Paulo: 
Nobel. 
DAGNINO,Renato.NeutralidadedeCiênciaeDeterminismoTecnológico.SãoPaul 
o:Unicamp. 
SOUZA, A.de A. OLIVEIRA, E.G. Educação Profissional, Análise 
contextualizada. Fortaleza: CEFET/CE. 

Bibliografia Complementar: 
FRIGOTTO, G. CIAVATTA, M. A formação do Cidadão Produtivo, A cultura de 
mercado no ensino médio técnico. Brasília: INEP. 
SHNEIDERMAN, Ben. O Laptop de Leonardo, como o novo renascimento já 
está mudando a sua vida. Rio 
de janeiro: Nova Fronteira. 

 

 
FILOSOFIA DA 
EDUCAÇÃO I 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática - - 

TOTAL 60 4 

Obrigatória Código: 
EDU154 

Período: 
2º 

Pré- 
Requisito: 
- 

Departamento: 
DCHL 

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 
educativacontemporânea. 
Bibliografia básica: 

ARANHA, Maria Arruda. Filosofia da Educação. São Paulo. 
ARENDT, Hanna. A crise na educação. In: Entre o passado e o futuro. São Paulo: 
Perspectiva. FREIRE, Paulo. Educação e mudança. São Paulo: Paz e Terra. 
GADOTTI, Moacir. Concepção Dialética da Educação. São Paulo: Cortez. 

Bibliografia Complementar: 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da Educação. São Paulo. 
MORIN, Edgar. Os sete saberes Necessários à Educação do Futuro. São Paulo: 
Cortez. 
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INTRODUÇÃO À 
FÍSICA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória Código: 
FIS210 

Período: 
2º 

Pré-Requisito: 
----- 

Departamento: 
DEFIS 

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: 

YOUNG, Hugh D. Sears & Zemansky Física I – Mecânica. São Paulo: Addison 
Wesley. NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica - 1 Mecânica. São 
Paulo: Edgard Blücher. 
CAMPOS, Agostinho Aurélio, ALVES, Elmo Salomão e SPEZIALI, Nivaldo Lúcio. 
Física Experimental Básica 
na Universidade. Belo Horizonte: Editora UFMG. 

Bibliografia complementar: 
OLIVEIRA, Ivan dos Santos e VIEIRA, Casio Leite (Coord.). Física Hoje - Uma 
aventura pela natureza: dos átomos ao universo. Rio de Janeiro: Ciência Hoje. 
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. 
ABDALA, Maria Cristina Batoni. Bohr, o arquiteto do átomo. Odysseus. 
CHERMAN, A. Sobre os Ombros de Gigantes. São Paulo: Ed. Jorge Zahar. 
CHESMAN, Carlos; ANDRÉ, Carlos; MACEDO, Augusto. Física Moderna: 
experimental e aplicada. – 2.ed. São Paulo: Livraria Editora da Física. 
FEYNMAN, Richard. Física em Seis Lições. São Paulo: Ediouro. GRUPO DO IPS. 
Introdução à Física. São Paulo: EDART. 
KRAUSS, L. M.. Sem Medo da Física. Rio de Janeiro: Editora Campi.von BAEYER, 
H. C.. A Física e o Nosso Mundo: Como Entender Fenômenos e Mistérios da 
Natureza. Rio de Janeiro: Elsevier. 
EINSTEIN, Albert & INFELD, Leopold. A Evolução da Física. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar. 

 

 
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática -- -- 

TOTAL 60 4 

Obrigatória Código: 
EDU155 

Período: 
2º 

Pré- 
Requisito: 
- 

Departamento: 
DCHL 
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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 Merces Bahia. Psicologias: uma introducao ao estudo de psicologia. 
CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia da aprendizagem. Petrópolis: 
COLL, César. Psicologia do Ensino. Porto Alegre: Artes Médicas. 
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 
COLL, César, et al. Desenvolvimento Psicológico e Educação. Psicologia da 
educação escolar V.2. 2 edição. Porto Alegre: Artes Médicas. 
COLL, César, et al. Desenvolvimento Psicológico e Educação. Psicologia da 
educação escolar V.3. 2 edição. 
Porto Alegre: Artes Médicas. 

Bibliografia Complementar: 
COUTINHO, Maria Tereza da Cunha; MOREIRA, Mércia. Psicologia da educação: 
um estudo dos processos psicológicos de desenvolvimento e aprendizagem 
humanos, voltado para a educação: ênfase nas abordagens interacionistas do 
psiquismo humano. Belo Horizonte: Lê. 
DANTAS, H.; KOHL, M.; TAILLE, Yves. Piaget, Vygotsky e Wallon – teorias 
psicogenéticas. SOUZA, Dinah Martins de. Psicologia da aprendizagem. 
Petrópolis: Vozes. 
KAHHALE, Edna M. A diversidade da Psicologia: uma construção histórica. São 
Paulo: Cortez. LAROCCA, Priscila. O saber psicológico e a docência: reflexões 
sobre o ensino de psicologia na educação. Psicologia, Ciência e Educação. 
Brasília, ano 20, nº 2, 200. 
MIZUKAMI, Maria da Graça. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: 
EPU, NICOLESCU, Basarab (org.). Educação e Transdisciplinaridade. São Paulo: 
Triom. 
REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da 
educação. Petrópolis: Vozes. ROGERS, Carl. Liberdade para aprender. Belo 
Horizonte: Interlivros. 

 

 
ÁLGEBRA VETORIAL E 
GEOMETRIA ANALÍTICA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 90 6 

Prática - - 

TOTAL 90 6 

Obrigatória Código: 
MAT227 

Período: 
2º 

Pré- 
Requisito: 
MAT220 

Departamento: 
DEMAT 

Ementa: 
Álgebra Vetorial. Estudo da reta e do plano no espaço tridimensional com 
tratamento vetorial. Coordenadas polares: mudança de coordenadas e estudo de 
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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. 

Bibliografia Complementar: 
STEINBRUCH, Alfredo, WINTERLE Paulo, Geometria Analítica. São Paulo: 
Pearson Makron Books. CAROLI, Alésio, CALLIOLI Carlos A., FEITOSA Miguel O. 
Matrizes, Vetores e Geometria Analítica. SãoPaulo: Editora. Nobel. 

 

SEMESTRE III 
 

 
 

DIDÁTICA I 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática -- -- 

TOTAL 60 4 

Obrigatória Código: 
EDU156 

Período: 
3º 

Pré- 
Requisito: 
- 

Departamento: 
DCHL 

Ementa: 

A Didática no seio das teorias pedagógicas.Tendências pedagógicas liberais 
(tradicional, progressivista, não-diretiva e tecnicista).Tendências pedagógicas 
progressistas (libertadora, libertária, crítico-social dos conteúdos e socio 
interacionista). 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. ENGUITA, 
F.M. A face oculta da escola. Porto Alegre: Artes Médicas. 
FAZENDA, Ivani (org.). A Pesquisa em Educação e as Transformações do 
Conhecimento. 2 ed. São Paulo: Papirus. 
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. 
LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da Escola Pública: a pedagogia 
críticosocial dos conteúdos. São Paulo: Loyola. 

Bibliografia Complementar: 
MENENGOLLA, M; SANT´ANNA, I. M. Porque planejar? Como planejar? 
Petrópolis: Vozes. MIZUKAMI, Maria da Graça. Ensino: as abordagens do 
processo. São Paulo: EPU. PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências 
para ensinar. Porto Alegre: Artmed. 
VASCONCELOS, Celso. Planejamento - Projeto de ensino-aprendizagem e 
projeto político-pedagógico. São Paulo: Libertad. 
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed. 
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FÍSICA CLÁSSICA DA MATÉRIA 
E DA LUZ 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 30 2 

TOTAL 90 6 

Obrigatória Código: 
FIS215 

Período: 
3º 

Pré- 
Requisito: 
FIS210, 
MAT220 

Departament 
o: 
DEFIS 

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.EquaçãodeBernoulli.Escoamentoviscoso.Termologiaetermodinâmica.Term 
ometria.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. 

Bibliografia básica: 
YOUNG,HughD. Sears & Zemansky Física II –Termodinâmica e 
Ondas.SãoPaulo:AddisonWesley. NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física 
Básica - 2 Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor. São Paulo: Edgard Blücher. 
YOUNG, Hugh D. Sears & Zemansky Física IV – Ótica e Física Moderna. São 
Paulo: Addison Wesley. NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica – 4: 
Ótica, Relatividade e Física Quântica. São Paulo: Edgard Blücher. 
CAMPOS, A. A., ALVES, E. S. e SPEZIALI, N. L. Física Experimental Básica na 
Universidade. Belo Horizonte: Editora UFMG. 

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. 

 

 
 
CÁLCULO DIFERENCIAL E 
INTEGRAL I 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 90 90 

Prática -- -- 

TOTAL 90 6 

Obrigatória Código: 
MAT223 

Período: 
Terceiro 

Pré- 
Requisito: 
MAT220 

Departamento: 
DEMAT 

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. 
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Bibliografia básica: 
FLEMMING, D. M. Cálculo A. São Paulo: Makron Books. 
ANTON, H. Cálculo – Um novo horizonte, vol 1 e 2. Porto Alegre: Editora 
Bookman. MUNEM, M. Cálculo, vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: Guanabara Dois. 
STEWART, J. Cálculo, vol. 1 e 2. São Paulo: Editora Pioneira. 
GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo, vol 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC Editora. 

Bibliografia Complementar: 
BOULOS, Paulo. Introdução ao Cálculo. São Paulo: Edgard Blucher. PISKOUNOV. 
Cálculo Diferencial e Integral, vol 1 e 2. Editora Lopes da Silva. COURANT, R. 
Cálculo Diferencial e Integral. Rio de Janeiro: Editora Globo. SIMMONS, George. 
Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: McGraw-Hill. THOMAS, G. B. 
Cálculo vol I e II. São Paulo: Pearson Education. 
LEITHOLD, L. Cálculo com geometria analítica, vol 1 e 2. São Paulo: Harbra. 
EDWARDS JR., C. H. e PENNEY, D. E. Cálculo com Geometria Analítica. São 
Paulo: Prentice-Hall. HOFFMAN, L. D. Cálculo – um curso moderno e suas 
aplicações. Rio de Janeiro: LTC. 

 

 
Álgebra Linear I 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática - - 

TOTAL 60 4 

Obrigatória Código: 
MAT228 

Período: 
Segundo 

Pré- 
Requisito: 
- 

Departamento: 
DCHL 

EMENTA 
Espaços e subespaços vetoriais reais; base e dimensão; mudança de base; bases 
ortonormais; transformações lineares; autovalores e autovetores e diagonalização de 
operadores lineares. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
1) ANTHON, Howard & RORRES, Chris. Álgebra Linear com Aplicações. Porto 
Alegre: Editora Bookman. 
2) CALLIOLI, Carlos A., DOMINGUES, Higino H., COSTA, Roberto C.F. Álgebra 
Linear e Aplicações. São Paulo: Editora Atual 
3) LIMA, Elon L., Álgebra Linear, Coleção Matemática Universitária. Rio de Janeiro: 
IMPA. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
1) BOLDRINI, José Luis. Álgebra Linear. São Paulo: Harbra 
2) STEINBRUCH, Alfedro & WINTERLE, Paulo. Álgebra Linear. São Paulo: Editora 
McGraw-Hill 

 

SEMESTRE IV 
 

 
AVALIAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática -- -- 

TOTAL 30 2 

Obrigatória Código: 
EDU157 

Período: 
4º 

Pré- 
Requisito: 

Departamento: 
DCHL 
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   -  

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: 
BRENDAN, Coleman Mac Donald (Org.). Esboços em Avaliação Educacional. 
Fortaleza: Edições UFC. HOFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora: Uma prática 
em construção da pré-escola à universidade. Porto Alegre: Editora Mediação. 
GANDIN, Danilo. Prática do planejamento participativo. Petrópolis: Vozes. 

Bibliografia Complementar: 
MORETTO, Vasco Pedro. Prova: momento privilegiado de estudo ou acerto de 
contas. Rio deJaneiro: DP&A. 
SANT’ANNA, Flávia M. & ENRICONE D. Planejamento de ensino e avaliação. 11ª 
ed. PortoAlegre: S. Editora. 
VASCONCELOS, C. A avaliação comoprática libertadora Editora 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto político-pedagógico da escola. Campi 
nas: Papirus. VIANNA, H.M. Avaliação Educacional (teoria, planejamento e 
modelos). São Paulo: IBRASA. 
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed. 

 

 
SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO I 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática - - 

TOTAL 60 4 

Obrigatória Código: 
EDU158 

Período: 
Quarto 

Pré- 
Requisito: 
- 

Departamento: 
DCHL 

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 sócia. A escola e sua inscrição 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. p.295-336. 
CORCUFF, P. As novas sociologias: construções da realidade social. Bauru: 
EDUSC. CUCHE, D. A noção de cultura nas ciências sociais. 2ª.ed. Bauru: 
EDUSC. 
DANDURAND, P. OLLIVIER, E. Os paradigmas perdidos: ensaio sobre a 
sociologia da educação e seu objeto, Teoria e Educação. Porto Alegre, nº 3, 
1991, p.120-142. 
DAYRELL, J. (ORG). Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo Horizonte: 
Editora da UFMG. 
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Bibliografia Complementar: 
DURKHEIM, Émile. Educação e Sociologia. São Paulo: Melhoramentos. ENGUITA, 
F. M. A face oculta da escola. Porto Alegre: Artes Médicas. FREIRE, Paulo. 
Pedagogia do Oprimido. Paz e Terra. 
FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e crise no capitalismo Real. São Paulo: Cortez. 
GENTILI, P.(Org.). Pedagogia da exclusão: crítica ao neoliberalismo em 
Educação. Petrópolis, Vozes. 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. 
KUPER, A. Cultura: a visão dos antropólogos. Bauru: EDUSC. 
NOGUEIRA, M. A e CATANI, A. Pierre Bourdieu: escritos de educação. 
Petrópolis: Vozes. 
OLIVEIRA, D. A. Educação BásicaEducação Básica: gestão do trabalho e da 
pobreza. Petrópolis: Vozes. PETITAT, A. Produção da escola, produção da 
sociedade: análise sócio-histórica de alguns momentos decisivos da evolução 
escolar no ocidente. Porto Alegre: Artes Médicas. 
SILVA, T. T. O que se produz e o que se reproduz em educação. Porto Alegre: 
Artes Médicas. TURA, M.L.R.(org.) Sociologia para educadores. Rio de Janeiro: 
Quartet. 
MOCHCOVITCH, Luna Galano. Gramsci e a Escola. São Paulo: Editora Ática. 

 

 
Metodologia da 
Pesquisa 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática - - 

TOTAL 30 2 

Obrigatória Código: 
EDU159 

Período: 
4º 

Pré- 
Requisito: 
- 

Departamento: 
DCHL 

EMENTA 
Teoria do conhecimento e a metodologia científica: implicações na produção do 
conhecimento. Visões e paradigmas sobre as ciências e seus objetos de estudo. As 
ciências e sua formalização: a produção do conhecimento científico. 
Sistematização do trabalho científico: resenha, resumo, fichamento, artigo, relatório e 
projeto. 

Bibliografia Básica: 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
2002. 
LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. A Construção do saber; manual de 
metodologia da pesquisa em ciências humanas. Trad. de Heloísa Monteiro e 
Francisco Settineri. Porto Alegre: ARTMED, Belo Horizonte: EDUFMG, 1999. Adapt. 
da obra de Lara Mara Siman. 
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 42. ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2017. 

Bibliografia Complementar: 
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 11. ed. São 
Paulo: Cortez, 2014. 164 p. (Biblioteca da educação. Série 1. Escola; v.16). 
BARROS, A.J.P.; LEHFELD, N.A.S. Fundamentos de Metodologia Científica. 
São Paulo: Makron, 2007. 
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DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. 2. ed. 21. reimp. São Paulo: 
Atlas, 2013. 118 p. 
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Metodologia da pesquisa educacional. 12. ed. 
São Paulo: Cortez, 2010. 212 p. ISBN 9788524916380. 
KOCHE, José Carlos. Fundamentos de Metodologia Científica: teoria da ciência e 
iniciação à pesquisa. 32ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes. 

 

 
MECÂNICA E GRAVITAÇÃO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 30 2 

TOTAL 90 6 

Obrigatória Código: 

FIS216 

Período: 

Terceiro 
Pré- 
Requisito: 
FIS215, 
MAT223 

Departamento: 

DEFIS 

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: 
YOUNG, Hugh D. Sears & Zemansky Física I – Mecânica. São Paulo: Addison 
Wesley. NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica - 1 Mecânica. São 
Paulo: Edgard Blücher. CAMPOS, A. A., ALVES, E. S. e SPEZIALI, N. L. Física 
Experimental Básica na Universidade. Belo Horizonte: Editora UFMG. 

Bibliografia Complementar: 
CAMPOS, A. A., ALVES, E. S. e SPEZIALI, N. L. Física Experimental Básica na 
Universidade. Belo Horizonte: Editora UFMG. 
CARNEIRO, Carlos E. I., Prado, Carmen P. C. e SALINAS, Sílvio R. A. Introdução 
Elementar às Técnicas do Cálculo Diferencial e Integral. São Paulo: Livraria da 
Física. 
HELENE, Otaviano A. M. e VANIN, Vito. Tratamento Estatístico de Dados em 
Física Experimental. São Paulo: Edgard Blücher. 
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica - 1 Mecânica. São Paulo: 
Edgard Blücher. 
TIPLER, Paul A. e MOSCA, Gene. Física para Cientistas e Engenheiros vol. 1. 
Rio de Janeiro: LTC. 
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Informática Aplicada à 
Educação II 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória Código: 
INF025 

Período: 
4º 

Pré- 
Requisito: 

Departamento: 

EMENTA 
Representação estática e dinâmica de: gráficos de funções 
bidimensionais e tridimensionais; figuras da geometria plana e espacial, 
usando Softwares Livres e/ou Não Proprietários (e.g. Geogebra). 
Edição de textos usando o LaTeX com ênfase na criação de recursos 
didáticos (listas de exercícios, avaliações, apostilas, livros). 

Bibliografia básica: 
FORBELLONE, V. e EBERSPACHE, F. Lógica de Programação - A 
construção de algoritmos e estruturas de dados. São Paulo: Makron 
Books. 
LOPES, Anita. E GARCIA, Guto. Introdução à Programação: 500 
Algoritmos Resolvidos. São Paulo: Editora Campus. 
SCHILDT, Herbert. C Completo e Total. São Paulo: Makron Books. 

Bibliografia complementar: 
VALENTE, José Armando et al. O computador na sociedade do 
conhecimento. Campinas: Unicamp/NIED, v. 6, 1999. 
DE CARVALHO BORBA, Marcelo; PENTEADO, Miriam Godoy. 
Informática e educação matemática. 2016. 
DE ARAÚJO, Luís Cláudio Lopes; NÓBRIGA, Jorge Cássio Costa. 
Aprendendo matemática com o Geogebra. Editora Exato, Sao Paulo, 
2010. 
ROSA, Paula Carine de Lima et al. Curso de Produção de documentos 
digitais utilizando o LATEX. 2019. 
MITTELBACH, Frank et al. The LATEX companion. Addison-Wesley 
Professional, 2004. 

 

 
CÁLCULO DIFERENCIAL E 
INTEGRAL II 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 90 6 

Prática -- -- 

TOTAL 90 6 

Obrigatória Código: 
MAT224 

Período: 
4º 

Pré- 
Requisito: 
MAT223 

Departamento: 
DEMAT 

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. 
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Bibliografia básica: 
FLEMMING, D. M. Cálculo A. São Paulo: Makron Books. FLEMMING, 
D. M. Cálculo B. São Paulo: Makron Books. 
ANTON, H. Cálculo – Um novo horizonte, vol 1 e 2. Porto Alegre: 
Editora Bookman. MUNEM, M. Cálculo, vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: 
Guanabara Dois. 
STEWART, J. Cálculo, vol. 1 e 2. São Paulo: Editora Pioneira. 
GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo, vol 1 e 2. Rio de Janeiro: 
LTC Editora. 

Bibliografia Complementar: 
BOULOS, Paulo. Introdução ao Cálculo. São Paulo: Edgard Blucher. 
PISKOUNOV. Cálculo Diferencial e Integral, vol 1 e 2. Editora Lopes 
da Silva. COURANT, R. Cálculo Diferencial e Integral. Rio de Janeiro: 
Editora Globo. SIMMONS, George. Cálculo com Geometria Analítica. 
São Paulo: McGraw-Hill. THOMAS, G. B. Cálculo vol I e II. São Paulo: 
Pearson Education. 
LEITHOLD, L. Cálculo com geometria analítica, vol 1 e 2. São Paulo: 
Harbra. 
EDWARDS JR., C. H. e PENNEY, D. E. Cálculo com Geometria 
Analítica. São Paulo: Prentice-Hall. HOFFMAN, L. D. Cálculo – um 
curso moderno e suas aplicações. Rio de Janeiro: LTC. 

 

 
LIBRAS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática   

TOTAL 30 2 

Obrigatória Código: 
LET112 

Período: 
4º 

Pré- 
Requisito: 
- 

Departamento: 
DCHL 

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: 
QUADROS, Ronice Muller de. O tradutor e interprete de Língua Brasileira de Sinais 
e língua portuguuesa: Programa Nacional de Apoio e Educação de Surdos. MEC 
Secretária de Educação Especial. Brasília: 2004. 94p. 
SOARES, Maria Aparecida Leite. A educação do surdo no Brasil. EDUSF. Campi 
nas: 1999. 125p. 

Bibliografia Complementar: 
CAPOVILLA, Fernando Cesar; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário enciclopédico 
ilustrado trilíngue da língua de sinais brasileira. 2. ed. São Paulo: USP, 2001. 
Brasil. Ministerio da Educacao e do Desporto. Secretaria de Educacao Especial. 
Programa de capacitação de recursos humanos do ensino fundamental . SEESP. 
Brasília: 1997. 
Brasil. Ministerio da Educacao e Cultura. Proposta curricular para deficientes auditivos 
- manual do professor : didatica especial. MEC. Brasília: 1979. 104p. 
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SEMESTRE V 
 

 

 
Fundamentos de 
Matemática I 

CARGA HORÁRIA Créditos 

Teórica 60 4 

Prática   

Total 60 4 

Obrigatória Código: 
MAT232 

Período: 
5º 

Pré- 
Requisito: 

Departamento: 
DEMAT 

EMENTA 
Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais); 
fundamentos de aritmética; intervalos; valor absoluto; equações e inequações; 
as relações e seus gráficos cartesianos; conceito de função e generalidades; 
funções elementares: constante, afim, quadrática, recíproco e modular. 

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; et al SOCIEDADE BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. Temas 
e problemas elementares. 3.ed. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de 
Matemática, 2012. 329 p. (Coleção PROFMAT) 

Bibliografia complementar: 
LIMA, Elon Lages. A Matemática no Ensino Médio, vol. 1. Coleção do professor 
de Matemática, Rio de Janeiro: SBM. 
MUNIZ NETO, Antonio Caminha. Tópicos de matemática elementar: números 
reais, v.1. 2.ed. Rio de Janeiro: SBM. 286 p. (Coleção professor de matemática). 
CORDEIRO FILHO, Daniel. Um Convite a Matemática, coleção do professor de 
matemática, SBM 
HALMOS, Paul R. Teoria ingênua dos conjuntos. Rio de Janeiro: Ciência 
Moderna, 2001. 178 p (Coleção clássicos da matemática) 
MACHADO, Nilson José & CUNHA, Marisa Ortega. Lógica e linguagem 
cotidiana. Coleção Tendências em Educação Matemática. Belo Horizonte: 
Editora Autêntica. 

 

 
CÁLCULO DIFERENCIAL E 
INTEGRAL III 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 90 6 

Prática -- -- 

TOTAL 90 6 

Obrigatória Código: 
MAT225 

Período: 
5º 

Pré- 
Requisito: 
MAT224 

Departamento: 
DEMAT 

Ementa: 
Equações Diferenciais Ordinárias (EDO’s): de 1ª. ordem, ordens mais altas e 
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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: 
SVEC, M. et al. Tópicos: Séries e Equações Diferenciais. Salvador: EDUFBA. 
MATOS, Marivaldo P. Equações Diferenciais e Séries. São Paulo: Makron 
Books. 
BOYCE, W.; DIPRIMA, R. Equações Diferenciais Elementares e Problemas 
com Valores de Contorno. 
Rio de Janeiro: LTC. 
ZILL, D. G. e CULLEN, M. R. Equações Diferenciais vol 1 e 2. São Paulo: 
Makron Books. GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo, vol 1 e 2. Rio de 
Janeiro: LTC Editora. 

Bibliografia Complementar: 
ANTON, H. Cálculo – Um novo horizonte, vol 1 e 2. Porto Alegre: Editora 
Bookman. MUNEM, M. Cálculo, vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: Guanabara Dois. 
STEWART, J. Cálculo, vol. 1 e 2. São Paulo: Editora Pioneira. 
PISKOUNOV. Cálculo Diferencial e Integral, vol 1 e 2. Editora Lopes da Silva. 
COURANT, R. Cálculo Diferencial e Integral. Rio de Janeiro: Editora Globo. 
SIMMONS, George. Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: McGraw- 
Hill. 
THOMAS, G. B. Cálculo vol I e II. São Paulo: Pearson Education. LEITHOLD, 
L. Cálculo com geometria analítica, vol 1 e 2. São Paulo:Harbra. 
HOFFMAN, L. D. Cálculo – um curso moderno e suas aplicações. Rio de 
Janeiro: LTC. 
FIGUEIREDO, A. E NEVES, A. Equações Diferenciais Aplicadas. Col. 
Matemática Universitária. Rio de Janeiro: IMPA. 

 

 
Metodologia e Prática do 
Ensino da Matemática I 

CARGA HORÁRIA Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória Código: 
MAT235 

Período: 
5º 

Pré- 
Requisito: 

Departamento: 
DEMAT 

EMENTA 
Fundamentos teóricos e metodológicos relativos ao ensino e a aprendizagem 
matemática. Análise crítica das propostas resultantes de pesquisas nacionais e 
internacionais para o ensino de matemática; o pensamento contemporâneo. 
Objetivos, conteúdos e estratégias para o ensino de matemática em projetos 
diferenciados tais como oficinas, e laboratório de matemática. Errocomo 
estratégia didática. Avaliando em Matemática. Efeitos didáticos. Ensino de 
demonstração em matemática. 

Bibliografia básica: 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática. (3º e 4º ciclos do ensino 
fundamental). Brasília: MEC. 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base Nacional 
Comum Curricular - Ensino Fundamental. Brasília - DF, 2017. 
PONTE, João Pedro da; BROCARDO, Joana; OLIVEIRA, Hélia. Investigações 
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Matemáticas na Sala de Aula. Belo Horizonte: Autêntica. 
MACHADO, Silvia Dias Alcântara. Aprendizagem em matemática. São Paulo : 
Papirus,2003. 
PONTE, J. P.; SERRAZINA, M. L. Didática da Matemática do 1º ciclo. Lisboa : 
Universidade Aberta,2000. 
LINS, Rômulo Campos; GIMENEZ, Joaquim. Perspectiva em Aritmética e 
Álgebra para o Século XXI. São Paulo : Papirus,2001. 
D’AMBROSIO, U. Transdisciplinaridade. São Paulo: Editora Palas Athenas, 
1997. 
CARAÇA, B. de J. Conceitos Fundamentais da Matemática. Lisboa: Livraria Sá 
da Costa Editora,1998. 
IFRAH, G. Os números: a história de uma grande invenção. São Paulo : Globo, 
1992. 

Bibliografia Complementar: 
BORBA, Marcelo de Carvalho; ARAÚJO, Jussara de Loiola (Org). Pesquisa 
Qualitativa em Educação Matemática. 2. ed. ampl. e rev. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2006. (Coleção Tendências em educação matemática). 
SKOVSMOSE, Olé. Educação Matemática crítica: a questão da democracia. 
Campinas: Papirus 
BICUDO, M. A. V. (Org). Pesquisa em Educação Matemática: concepções e 
perspectivas. São Paulo: Editora da UNESP. 
ABREU MENDES, Iran. Matemática e investigação em sala de aula: tecendo 
redes cognitivas na aprendizagem. São Paulo: Livraria da Física. 
ABREU MENDES, Iran. Investigação Histórica no Ensino da Matemática. Rio 
de Janeiro: Editora Ciência. 

 

SEMESTRE VI 
 

 
 
Fundamentos de 
Matemática II 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática -- -- 

TOTAL 60 4 

Obrigatória Código: 
MAT233 

Período: 
6º 

Pré-Requisito: 
MAT224 

Departamento: 
DEMAT 

EMENTA 
Função exponencial, função logarítmica e extensões. Trigonometria e funções 
trigonométricas. 

Bibliografia básica: 
LIMA, Elon Lages. A Matemática no Ensino Médio, vol. 1. Coleção do 
professor de Matemática, SBM. 
IEZZI, Gelson et al. Fundamentos de Matemática Elementar, vol. 1. São 
Paulo: Editora Atual. 
IEZZI, Gelson et al. Fundamentos de Matemática Elementar, vol. 2. São 
Paulo: Editora Atual. 

Bibliografia complementar: 
CARVALHO, Paulo Cezar Pinto; WAGNER, Eduardo; MORGADO, Augusto 
César; LIMA, Elon Lages. Temas e problemas. Rio de Janeiro: SBM, 2010. 210 
p (Coleção do professor de matemática). 
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CÁLCULO DIFERENCIAL E 
INTEGRAL IV 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 6 

Prática -- -- 

TOTAL 60 6 

Obrigatória Código: 
MAT226 

Período: 
6º 

Pré- 
Requisito: 
MAT224 

Departamento: 
DEMAT 

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. 
PISKOUNOV. Cálculo Diferencial e Integral, Vol. 2. Porto: Editora Lopes da Silva. 
THOMAS, G. B. Cálculo. São Paulo: Pearson Education. 

Bibliografia Complementar: 
LEITHOLD, L. Cálculo com Geometria Analítica, Vol. 2. Rio de Janeiro: Harbra. 
GONÇALVES, M. B. Cálculo C. São Paulo: Makrom Books. 
GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo, Vol. 4. Rio de Janeiro: LTC. 
KREYSIG, Erwin. Matemática Superior, Vol. 2. Rio de Janeiro: LTC. LANG, 
Serge. Cálculo, Vol. 2. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico. 

 

 

Metodologia e Prática 
de Ensino de 
Matemática II 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória Código: 
MAT236 

Período: 
6º 

Pré- 
Requisito: 
Metodologia e 
Prática de 
Ensino de 
Matemática I 

Departamento: 
DEMAT 

LIMA, Elon Lages; et al SOCIEDADE BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. Temas 

e problemas elementares. 3.ed. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática, 

2012. 329 p. (Coleção PROFMAT) 

LIMA, Elon Lages. A Matemática no Ensino Médio, vol. 4. Coleção do professor de 

Matemática, SBM. 

LIMA, Elon Lages. Logaritmos. 5.ed. Rio de Janeiro: SBM, 2013. 152 p (Coleção do professor de matemática). 

MUNIZ NETO, Antonio Caminha. Tópicos de matemática elementar: introdução à 

análise. 2.ed. Rio de Janeiro: SBM, 2013. 324 p (Coleção professor de matemática). 
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EMENTA 
Pesquisas nacionais e internacionais: contribuições e contextualizações para o 
ensino de matemática. A informática e o pensamento contemporâneo. O currículo 
da Matemática sob a perspectiva da Didática da Matemática, História da 
Matemática, Etnomatemática e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 
Propostas Interdisciplinares e Transdisciplinares. Documentos nacionais e 
internacionais de Educação: articulações e contribuições: BNCC - EM, PCNEM, 
OCNEM. Atividades práticas. 

Bibliografia básica: 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base Nacional 
Comum Curricular - Ensino Médio. Brasília - DF, 2018. 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ensino Médio. Brasília: MEC. 
PAIS, L. C. Didática da Matemática: uma análise da influência francesa. Belo 
Horizonte. Autêntica. 

Bibliografia Complementar: 

BORBA, Marcelo de C. Informática e Educação Matemática. Belo Horizonte: 
Autêntica. 
DAVID, M. M. [ET AL.]. Interdisciplinaridade e aprendizagem da Matemática 
sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica Editora. 
FIORENTINI, D. Investigação em Educação Matemática - Percursos teoricos e 
metodológicos. Campinas. Autores Associados. 
ABREU MENDES, Iran. Investigação Histórica no Ensino da Matemática. Rio 
de Janeiro. Editora Ciência. MORAES FILHO, D. C.. Um convite à matemática. 
Rio de Janeiro: SBM. 

 

Estágio 
Supervisionado 

CARGA HORÁRIA PRÉ- 
REQUISITO: 

em 
Matemática III 

Teórica 0 0 

Prática 100 7 

TOTAL 100 7 

Obrigatória Código: 
MAT243 

Período: Pré-Requisito: 
Estágio 
Supervisionado 
em Matemática II 

Departamento: 
DEMAT 

EMENTA 
Experiências em educação matemática na sala de aula e o ensino relacionado a 
pesquisa. O exercício docente na formação do professor de matemática. A 
observação, coparticipação e o diagnóstico da realidade escolar no Ensino Médio. 
Conhecimento do planejamento e projeto pedagógico da Escola no Ensino Médio. 
Observação do espaço escolar e da sala de aula de docência no Ensino Médio. 
Elaboração do projeto de estágio. Prática reflexiva em turmas do Ensino Médio. 
Avaliações institucionais e externas. Desenvolvimento de atividades de estágio, 
atividades de imersão no campo de trabalho que propiciem ao professor em 
formação, o contato com experiências, práticas e conhecimentos de natureza 
profissional. 
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Bibliografia básica 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio). Brasília: MEC. 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Média e Tecnológica. 
Parâmetros Curriculares Nacionais + (PCN+) - Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias. Brasília: MEC. 
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular - Ensino 
Médio. Brasília, DF, 2018. 

Bibliografia complementar: 
SANTOS, Milice Ribeiro dos; FERREIRA, Manuela Sanches. Aprender a 
Ensinar, ensinar a Aprender. 3ª ed. Porto: Edições Afrontamento, 2000. 
CARNEIRO, V. C. Jovens professores de matemática, ampliando as 
possibilidadesdaprofissão.In:EducaçãoMatemáticaemRevista:SBEM-RS, pp.7-
15. nov.2000. 
DEMO,P. Saber pensar. 2.ed. São Paulo : Cortez,2001. 
COLL, César. O construtivismo na sala de aula. São Paulo: Ática,2001. COLL, 
César. Aprendizagem escolar e construção do conhecimento. Porto Alegre 
: Artes Médicas,1994. 
ZABALA, A. Enfoque Globalizador e Pensamento Complexo: Uma Proposta 
para o Currículo Escolar.Tradução Ernani F. Da F. Rosa. Porto Alegre:Artmed, 
2002. 
ZABALA,A. A Prática Educativa: Como Ensinar.Tradução Ernani F. Da F.Rosa. 
Porto Alegre : Artmed,1998. 
FIORENTINI, Dário; MIORIM, M. A. Por trás da porta, que Matemática 
acontece? Campinas : FE/UNICAMP,2002. 
D'AMBROSIO, Ubiratan. Educação Matemática: da teoria à prática. Campinas, 
SP : Papirus,2000. 
LIMA, E. L. Meu Professor de Matemática e outras Histórias. Coleção do 
Professor de Matemática. Rio de janeiro : SBM,1991. 

 

 

Álgebra I 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática -- -- 

TOTAL 60 4 

Obrigatória Código: 
MAT237 

Período: 
6º 

Pré- 
Requisito: 
MAT224 

Departamento: 
DEMAT 

EMENTA 
Operações binárias e extensões; estruturas algébricas: monóide, grupo e 
subgrupo, anel, domínio de integridade e corpo; Álgebra Booleana. 
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Bibliografia básica: 
AYRES, Frank Jr. Álgebra Moderna. São Paulo: Coleção Schaum, McGraw– Hill 
do Brasil Ltda,1995. 
DAGHLIAN, Jacob. Lógica e Álgebra de Boole. 4ª ed. São Paulo: Atlas S. A., 
1995. 
DOMINGUES, Hygino e IEZZI, Gelson. Álgebra Moderna – 2ª Ed. SãoPaulo 
: Editora Atual, 1982. 
DOMINGUES, Hygino H. Fundamentos de Aritmética. 4ª ed. São Paulo: Editora 
Atual,2003. 
GERSTING, Judith L. Fundamentos Matemáticos para a Ciência da 
Computação.5ªed.Rio de Janeiro:Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 
2004. 
LANG, Serge. Estruturas Algébricas. Rio De Janeiro: EDITORA Ao Livro 
Técnico S.A,1972. 

Bibliografia complementar: 
DOMINGUES, H. Hygino; IEZZI, Gelson. Álgebra Moderna. São Paulo: Atual. 
FERREIRA. J. A Construção dos Números. Rio de Janeiro: SBM. 
HEFEZ, Abramo. Elementos de Aritmética. Rio de Janeiro: IMPA. 
HERNSTEIN, I.N. Tópicos de Álgebra. São Paulo: Editora da 
Universidade/Polígono. 
BEDOYA, H.; CAMELIER, R. Álgebra II. Rio de Janeiro: CECIERJ. 

 
 

SEMESTRE VII 
 

 
Politica e Gestão da 
Educação 

CARGA HORÁRIA Créditos 

Teórica 60 4 

Prática   

TOTAL 60 4 

Obrigatória Código: 
EDU175 

Período: 
7º 

Pré- 
Requisito: 

Departamento: 
Departamento de Sociologia,
 Psicologia  e 
Pedagogia 

EMENTA 
A educação e a Constituição Federal Brasileira de 1988. O regime de colaboração, 
o papel dos entes federados na organização da educação brasileira. A Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/1996. O Sistema Nacional de 
Educação; os Níveis e as modalidades da educação. A Base Nacional Comum 
Curricular do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. O Ensino Superior, a 
problemático do financiamento a internacionalização do currículo. O Plano 
Nacional de Educação (2014/2024). Os Instrumentos da Gestão dos Sistemas de 
ensino e das escolas: o Plano de Ação Articulada – PAR e O Plano de 
Desenvolvimento da Educação – PDE. O Projeto Pedagógico e o Plano de 
Desenvolvimento da Escola. O Fundo de Manutenção e do Desenvolvimento da 
Educação Básica e Valorização do Magistério - FUNDEB. Os sistemas de 
monitoramento e regulação da educação brasileira. As garantias individuais 
constitucionais, a relação entre educação e os direitos humanos e suas 
implicações a partir do Marco Legal: a) do Decreto n. 7037 de 2006 que institui o 
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Programa Nacional de Educação em Direitos Humanos; b) das Leis 10.650/2003 e 
11.645/2008 dos estudos étnicos e raciais. 

Bibliografia básica: 
LUCENA, Carlos; PREVITALI, Fabiane Santana; LUCENA, Lurdes. (Orgs.). A 
crise da democracia brasileira. Uberlândia: Navegando Publicações, 2017. 
Disponível em: <https://www.editoranavegando.com/copia-politicas- 
educacionais-> Acesso em 30 abr. de 2018 
OLIVEIRA, Dalila Andrade (Org.) Gestão democrática da educação: desafios 
contemporâneos. 8. Ed. São Paulo: Vozes, 2008. 283 p. 
SAVIANI, D. Sistema Nacional de Educação articulado ao Plano Nacional de 
Educação. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 15, n. 44, p. 380- 
412, maio/ago. 2010. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v15n44/v15n44a13.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2018 
SHIROMA, Eneida Oto; MORAES, Maria Célia Marcondes de; EVANGELISTA, 
Olinda. Política educacional 4. Ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007. 140p. 

Bibliografia Complementar: 
DOURADO, Luiz Fernandes. Sistema nacional de educação, federalismo e os 
obstáculos ao direito à educação básico. Educação e Sociedade, Campinas, v. 
124, p. 761-785, jul.-set. 2013. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/es/v34n124/07.pdf>. Acesso em 11 set. 2015. GOMES, 
Nilma Lino. O movimento negro educador: saberes construídos nas lutas pela 
emancipação. Petrópolis: Vozes, 2017. 
MANCEBO, Deise; SILVA JÚNIOR, João dos Reis; OLIVEIRA, João Ferreira de 
(Orgs). Reformas e políticas: Educação superior e pós-graduação no Brasil. 
Campinas: Alínea,2008, v.1, p. 7-20 
PINTO, José Marcelino Rezende. Federalismo, descentralização e planejamento 
da educação: desafios aos municípios. Cadernos de Pesquisa, São Luis, v. 44, 
n. 153, p. 624-644, jul./set. 2014. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100- 
15742014000300008>. Acesso em: 29 jan. 2016. 
SAVIANI, D. PDE - Plano de Desenvolvimento da Educação. Campinas: 
Autores Associados. 2009 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. (Org.). Quem sabe faz a hora de construir o 
projeto político-pedagógico. 2. ed. Campinas, SP: Papirus, 2012 173 p. 

 

METODOLOGIA DA 
PESQUISA DO ENSINO DE 

MATEMÁTICA 

CARGA HORÁRIA Créditos 

Teórica 60 4 

Prática   

TOTAL 60 4 

Obrigatória Código: 
MAT239 

Período: 
7º 

Pré- 
Requisito: 

Departamento: 
DEMAT 

Ementa: 
Paradigmas de pesquisa e produção do conhecimento: as bases epistemológicas 
da aprendizagem em matemática, obstáculos epistemológicos e obstáculos 
didáticos no ensino da matemática. O ensino de matemática e as metodologias de 
pesquisa. Planejamento da pesquisa: etapas básicas do projeto de pesquisa. 

http://www.editoranavegando.com/copia-politicas-
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v15n44/v15n44a13.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v15n44/v15n44a13.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v34n124/07.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v34n124/07.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
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Bibliografia básica: 
BICUDO, M. A. V. (Org). Pesquisa em Educação Matemática: Concepções e 
Perspectivas. São Paulo: Editora da UNESP. 
PAIS. Luis Carlos. Ensinar e Aprender Matemática. Belo Horizonte: Autêntica. 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: 
Editora Cortez. 

Bibliografia Complementar: 
ANDRÉ, Marli; LÜDKE, Menga. Pesquisa em Educação: abordagens 
qualitativas. São Paulo: EPU. 
ESPASANDIN, C. L.; MUNIZ, M. I. S. (Org). O Processo de Avaliação nas 
Aulas de Matemática. São Paulo: Mercado das Letras. 
GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas. 
NACARATO, A. M; PAIVA, M. A. V (Org). A Formação do Professores que 
Ensina Matemática: perspectivas e pesquisa. Belo Horizonte: Autêntica. 
WELLER, Wivian; PFAFF, Nicolle. Metodologias da pesquisa qualitativa em 
educação: teoria e prática. 3. ed. Petrópolis: Editora Vozes 

 

 
Fundamentos de 
Matemática III 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 90 6 

Prática   

TOTAL 90 6 

Obrigatória Código: 
MAT 

Período: 
7º 

Pré- 
Requisito: 
- 

Departamento: 
DEMAT 

EMENTA 
Análise Combinatória; Cálculo de Probabilidades, Binômio De Newton; 
Sistemas lineares, Matrizes e Determinante. A disciplina visa promover 
aos estudantes estes conteúdos associados a uma discussão de suas 
aplicações no ensino médio. 

Bibliografia básica: 
DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. Vol. 2. São 
Paulo: Ática,2003. 
IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel. Fundamentos de matemática elementar. 
Vol.4. São Paulo : Atual, 1993. 
HAZZAN, Samuel. Fundamentos de matemática elementar. Vol. 5. São Paulo 
:Atual,1993. 

Bibliografia complementar: 
BARRETO, Benigno F. &XAVIER, Cláudio da S. Matemática – Aula por aula. 
Volume Único. São Paulo: Editora FTD. 2000. 
IEZZI, Gelson. et al. Matemática. Volume Único. São Paulo: Atual Editora, 
2001. 
E. Lima, P.C. Carvalho, A. Morgado e E. Wagner. Temas e Problemas 
Elementares. Coleção Profmat, SBM, 2000. 

 

 
Álgebra II 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática   

TOTAL 60 4 
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Obrigatória Código: 
MAT238 

Período: 
7º 

Pré- 
Requisito: 
Álgebra I 

Departamento 
: DEMAT 

EMENTA 
Grupos e grupos quocientes; homomorfismo e isomorfismo entre estruturas 
algébricas; anéis de polinômios. 

Bibliografia básica: 
GARCIA, A., LEQUAIN, Y. Álgebra: Um Curso de Introdução. Projeto 
Euclides. Rio de Janeiro: SBM. 
GONÇALVES, A. Introdução à Álgebra. Projeto Euclides. Rio de Janeiro: 
SBM. 
HEFEZ, Abramo. Curso de Álgebra. Coleção Matemática Universitária. Rio 
de Janeiro: IMPA. 

Bibliografia complementar: 
BEDOYA, H. & CAMELIER, R. Álgebra II. Rio de Janeiro. CECIERJ. 
GONÇALVES. A. & FIGUEIREDO, L. M. Álgbera I. Vol. 3. Rio de Janeiro.: 
CECIERJ 
HEFEZ, Abramo. Elementos de Aritmética. Rio de Janeiro: IMPA. 
HERNSTEIN, I.N. Tópicos de Álgebra. São Paulo: Editora da 
Universidade/Polígono. 
MUNIZ NETO, A. C. Tópicos de Matemática Elementar, Vol. 6. 
Combinatória. Rio de Janeiro: SBM. 

 

 
Estágio 
Supervisionado 
em 
Matemática IV 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 0 PRÉ-REQUISITO: Estágio 
Supervisionado em 
Matemática III 

Prática 120 8 

TOTAL 120 8 

Obrigatória Código: 
MAT003 

Período: 
7º 

Pré- 
Requisito: 

Departamento: 

EMENTA 
Planejamento, execução e avaliação dos livros didáticos e módulos de ensino 
através de atividades para o ensino de matemática no nível médio. Conhecimento 
do planejamento e projeto pedagógico da Escola no Ensino Médio. Regência de 
classe e prática reflexiva em sala de aula de docência no Ensino Médio. Avaliações 
externas. Elaboração do plano estágio. Diretrizes para elaboração do plano e do 
relatório de estágio. Oficina interdisciplinar. 

Bibliografia básica: 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio). Brasília: MEC. 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Média e Tecnológica. 
Parâmetros Curriculares Nacionais + (PCN+) - Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias. Brasília: MEC. 
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular - Ensino 
Médio. MEC. Brasília, DF, 2018. 
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Bibliografia complementar: 
BORBA, Marcelo de C. Informática e Educação Matemática. Belo Horizonte: 
Autêntica. 
CARVALHO, Paulo Cezar Pinto; WAGNER, Eduardo; MORGADO, Augusto César; 
LIMA, Elon Lages. A matemática do ensino médio. 10.ed. Vol. 1, 2 e 3. Rio de 
Janeiro: SBM, 2012 
LIMA, Elon Lages. Meu professor de Matemática e outras histórias. Rio de 
Janeiro: SBM 3. 
RABELO, Mauro. Avaliação Educacional: fundamentos, metodologia e 
aplicação no contexto brasileiro. Rio de Janeiro: SBM. Coleção PROFMAT 
PIMENTEL, Maria da Glória. O professor em construção. Campinas: Papirus. 

 
 

SEMESTRE VIII 
 

 

 
Educação de Jovens e 
Adultos 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 00 0 

TOTAL 60 4 

Optativa Código: 
EDU165 

Período: 
8º 

Pré- 
Requisito: 
Sem 

Departamento: 
DCHL 

EMENTA 
Os fundamentos da educação de jovens e adultos. O lugar sócio-político da 
educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos na perspectiva da 
inclusão, autonomia e cidadania 

Bibliografia básica: 
FONSECA, Maria da Conceição F. R. Educação Matemática de Jovens e Adultos. 
Belo Horizonte : Autêntica Editora, 2002. 
SEFFRIN, Leda Maria. Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos. 
V. 2. Brasília: Secretaria de Educação Fundamental / MEC, 2002. 

Bibliografia complementar: 
MANTOAN, Maria Tereza Egler. Inclusão Escolar. São Paulo : Moderna, 2003. 
DURANTE, Marta et al. Formação de Educadores Alfabetizadores de Jovens e 
Adultos em Empresas/Escolas. São Paulo : Centro de estudos da Escola da Vida e 
Fundação Kellogg, 1999. 

 
 

 
Educação Inclusiva 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 00 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória Código: 
EDU161 

Período: 
8º 

Pré- 
Requisito: 
Sem 

Departamento: 
DCHL 

EMENTA 
A Educação Inclusiva no Brasil: história, conceito e legislação; Inclusão do 
Indivíduo com Necessidades Educativas Específicas e as Políticas Públicas atuais; 
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Dificuldades e Transtornos de Aprendizagem: Avaliação e intervenção; Currículo, 
Tecnologia Assistiva e Práticas Pedagógicas Inclusivas na Escola de Educação 
Básica. 

Bibliografia básica: 
BAPTISTA, C. R. (org.). Inclusão e Escolarização: múltiplas perspectivas. 
Porto Alegre: Mediação. 
BUENO, J. G. S. Educação especial brasileira: questões conceituais e de 
atualidade. 1. ed. São Paulo: EDUC. 
MIRANDA, T. G; GALVÃO FILHO, T.A. (Orgs.) O Professor e a Educação 
Inclusiva: formação, práticas e lugares. Salvador: EDUFBA. 

Bibliografia complementar: 
FONSECA, V. Introdução às dificuldades de aprendizagem. 2ª ed. Porto Alegre: 
Artes Médicas. 
MAZZOTTA, M. J. S. Educação especial no Brasil: história e políticas 
públicas. São Paulo: Cortez. 
MIRANDA, T. G. Trabalho e Deficiência: velhos desafios e novos caminhos. 
Marília: ABPEE. 
FERREIRA, J. A exclusão da diferença. Piracicaba: Ed. Unimep. 
STAINBACK, S. & STAINBACK, W. Inclusão: um guia para educadores. Porto 
Alegre: Artimed. 

 

 
ANÁLISE REAL 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática - - 

TOTAL 60 4 

Obrigatória Código: 
MAT240 

Período: 
8º 

Pré- 
Requisito: 
MAT225 

Departamento: 
DEMAT 

Ementa: 
Conjunto dos Números Reais. Sequências e séries de numéricas. Topologia da 
reta. Limite de funções reais de uma variável. Continuidade. Derivadas. Integral 
de Riemann. 

Bibliografia Básica: 
ÁVILA, Geraldo. Introdução a Analise Matemática. São Paulo: Edgard Blücher. 
LIMA, Elon Lages. Análise Real. Coleção Matemática Universitária. Rio de 
Janeiro: SBM. 
NETO, A. C. M. Tópicos de Matemática Conjunto dos Números Reais. 
Sequências e séries de numéricas. Topologia da reta. Limite de funções reais de 
uma variável. Continuidade. Derivadas. Integral de Riemann.. 
Elementar - Volume 3: Introdução à Análise – Coleção do Professor de 
Matemática, Rio de Janeiro: SBM 

Bibliografia Complementar: 
AREF, A. N. Introdução à Análise Matemática. São Paulo: Moderna. 
FEREIRA, J. C. Introdução a Análise Matemática. Lisboa: Caloustre. 
LIMA, Elon Lages. Curso de Análise. Vol 1 – Projeto Euclides. Rio de Janeiro: 
IMPA. 
RIBENBOIM, Paulo. Funções, Limites e Continuidade – Coleção Textos 
Universitários. Rio de Janeiro: SBM. 
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Matemática 
Financeira 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 00 0 

TOTAL 60 4 

Optativa Código: 
MAT204 

Período: 
8º 

Pré- 
Requisito: 
Sem 

Departamento: 
DEMAT 

EMENTA 
Juros, descontos e equivalências de capitais nas capitalizações simples e 
compostas. Correção monetária, anuidades, rendas (séries de capitais), 
amortização e depreciação. 

Bibliografia básica: 
MATHIAS, W. F. & GOMES, J. M. Matemática Financeira. São Paulo: Atlas. 
PUCCINE, A. L. Matemática Financeira. São Paulo: Saraiva. 
VIEIRA SOBRINHO, J. D. Matemática Financeira. São Paulo: Atlas. 

Bibliografia complementar: 
AYRES JR., F. Matemática Financeira. São Paulo: Editora Mcgraw-Hill. 
GIMENEZ, C. M. Matemática Financeira com HP 12 C e Excel. São Paulo: 
Pearson. 
FARO, C. Matemática Financeira. Rio de Janeiro: APEGE. 
ANTAR NETO, A. Progressões e Logaritmos. São Paulo: Moderna. ZENTGRAF, 
R. Matemática Financeira Objetiva. Rio de Janeiro: ZTG. 

 

 

Estágio 
Supervisionado em 

Matemática I 

CARGA HORÁRIA Créditos 

Teórica 0 0 

Prática 100 0 

Total 100 7 

Obrigatória Código: 
MAT241 

Período: 
8º 

Pré-Requisito: Departamento: 
DEMAT 

EMENTA 
A prática de ensino e o estágio supervisionado; a pesquisa na escola no Ensino 
Fundamental do 6º ao 9º anos. O papel do estágio na formação do professor de 
matemática. A observação, com coparticipação na sala de aula de docência e o 
diagnóstico da realidade escolar no ensino fundamental do 6º ao 9º anos. 
Conhecimento do planejamento e projeto pedagógico da Escola no Ensino 
Fundamental do 6º ao 9º anos. Diretrizes para elaboração do projeto de estágio. 
Prática reflexiva em turmas do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental. 

RUDIN, Valter. Principles of Mathematical Analysis. New York: Mc-Graw-Hill. 
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Bibliografia básica: 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base Nacional 
Comum Curricular - Ensino Fundamental. Brasília - DF, 2017. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Matemática: Ensino Fundamental /Secretaria de Educação 
Fundamental. – Brasília: MEC/SEF. 
PIMENTA, S. G. O Estágio na Formação de Professores: Unidade, Teoria 
Prática. São Paulo: Cortez. 

Bibliografia complementar: 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96. 
Brasília. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Ensino fundamental: introdução aos parâmetros curriculares 
nacionais/Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF BRASIL – 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96. Brasília. 
GANDIN, Danilo. A Prática do planejamento participativo. Petrópolis RJ, Vozes 
10ª Edição, 1994. 
PIMENTA, S. G. Estágio e Docência. São Paulo: Cortez. 
VEIGA, Ilma Passos Alencar (org.) Técnicas de Ensino: Por que não? São 
Paulo: Papirus. 
ZABALA, Antoni. A prática Educativa como Ensinar, Porto Alegre, Artimed, 
1998. 

 

TCC I Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 00 0 

Prática 30 2 

TOTAL 30 2 

Obrigatória Código: 
MAT308 

Período: 
8º 

Pré- 
Requisito: 

Departamento: 
DEMAT 

EMENTA 

O aluno irá desenvolver um projeto de pesquisa no campo de estudos da 
Licenciatura em Matemática sob a orientação de um dos professores do Curso de 
Licenciatura em Matemática. 

Bibliografia básica: 
Será relacionada à área em que o aluno vai desenvolver o seu projeto de 
pesquisa. 

 
 

SEMESTRE IX 
 
 

 
Fundamentos da 
Educação a Distância 

CARGA HORÁRIA CRÉDITOS 

Teórica 60 4 

Prática   

TOTAL 60 4 

Obrigatória Código: 
EDU168 

Período: 
9º 

Pré-Requisito: 
- 

Departament 
o: DSPP 
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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: 

PETERS, O. Didática do Ensino a Distância. São Leopoldo: Unisinos, 2001. 
SILVA, Marco. (org). Educação Online. São Paulo: Loyola, 2003. 
SILVA, Marco e SANTOS, Edméa (org). Avaliação da aprendizagem em 
educação Online. São Paulo, Loyola, 2006. 
BEHAR, P. Alejandra (Org.). Modelos pedagógicos em educação a distância. 
Porto Alegre. Artmed. 
SILVA, Marco. (org). Educação Online. São Paulo. Loyola. 

Bibliografia complementar: 
BELLONI, M.L. Educação a distância. Campinas, Editora Autores Associados, 
2001. 
NISKIER, Arnaldo. Educação à distância. 2.ed. Rio de Janeiro: Loyola, 1999. 

 

 
LABORATÓRIO DE ENSINO 
EM MATEMÁTICA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória Código: Período: 
9º 

Pré- 
Requisito: 
- 

Departamento: 
DEMAT 

Ementa: 
- Desenvolvimento de objetos de aprendizagem e ensino usando recursos digitais 
ou não digitais; 
- Desenvolvimento de material didático usando recursos audiovisuais (e.g. slides, 
vídeo-aulas) 
- Desenvolvimento de atividades para ambientes virtuais de aprendizagem (Salas 
virtuais, plataformas de ensino (e.g. Plataforma MOODLE) 
- Material Manipulável, impressão 3D 

Bibliografia Básica: 
BRITO, Gláucia da Silva; DA PURIFICAÇÃO, Ivonélia. Educação e novas 
tecnologias. Editora Ibpex, 2008. 
TAROUCO, Liane Margarida Rockenbach et al. Objetos de Aprendizagem: teoria e 
prática. 2014. 
CAMPOS, Fernanda CA; ROCHA, Ana Regina; CAMPOS, Gilda HB. Design 
instrucional e construtivismo: em busca de modelos para o desenvolvimento de 
software. In: IV Congresso RIBIE. 1998. 
FILATRO, Andrea; PICONEZ, Stela Conceição Bertholo. Design instrucional 
contextualizado. São Paulo: Senac, p. 27-29, 2004. 
LORENZATO, S. O Laboratório de Ensino de Matemática na Formação de 
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Professores. Campinas: Autores Associados. 

Bibliografia complementar: 
CORREIA DE SÁ, C. & ROCHA, J. Treze Viagens pelo Mundo da Matemática. 
Coleção do professor de matemática. Rio de Janeiro: SBM. 
KALEFF, A. M. Vendo e Entendendo Poliedros. Niterói: EDUNFF 
LIMA, E. L., Carvalho, P. P. C., Wagner, E., MORGADO, A. C. Temas e Problemas 
Elementares. Rio de Janeiro: SBM. 
LIMA, E. L. Coordenadas no Plano. Rio de Janeiro: SBM. 
PONTE, J. P., BROCARDO, J.; OLIVEIRA, H. Investigações Matemáticas na 
Sala de Aula. Belo Horizonte: Autêntica. 

 

 
Tópicos de Resolução de 
Problemas 

CARGA HORÁRIA Créditos 

Teórica 60 4 

Prática   

TOTAL 60 4 

Obrigatória Código: 
MAT 

Período: 
9º 

Pré- 
Requisito: 

Departamento: 
DEMAT 

EMENTA 

Resolução de problemas. Médias. Princípio das gavetas. Máximo divisor comum e mínimo múltiplo 
comum. Congruências. Indução. Recorrência. Combinatória. Probabilidade. Grafos. Geometria. 
Jogos. Compreender a importância da resolução de problemas para a aprendizagem da 
matemática. Oferecer bases teóricas para a resolução de problemas matemáticos em geral. 
Conhecer e praticar jogos matemáticos. 

Bibliografia básica: 
POLYA, George. A Arte de Resolver Problemas. Trad. Heitor Lisboa de Araújo. 
Rio de Janeiro – RJ. Ed. Interciência, 2006. 
ITACARAMBI. Ruth Ribas. Resolução de Problemas nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental. São Paulo-SP. Editora Livraria da Física, 2010. 
LIMA, Elon Lages; CARVALHO, Paulo Cesar Pinto; WAGNER, Eduardo; 
MORGADO, Augusto César. A Matemática do Ensino Médio, volume 2. Coleção 
do Professor de Matemática. 6. Ed. Editora SBM, Rio de Janeiro, 2006. 
FOMIN, Dmitri; GENKIN, Sergey; ITENBERG, Ilia. Círculos Matemáticos: A 
Experiência Russa. Trad. Valéria de Magalhães Iório. Rio de Janeiro: IMPA, 2012. 
HEFEZ, Abramo. Elementos de Aritmética. 2. ed. Rio de Janeiro. Editora SBM, 
2011. 

Bibliografia Complementar: 

SILVA, Circe Mary Silva da; FILHO, Moysés Gonçalves Siqueira. Matemática: 
Rosolução de Problemas. Brasília. Editora Liber Livro, 2011. 
HUETE, Juan C. Sánchez. BRAVO, José A. Fernandez. O Ensino da Matemática: 
Fundamentos Teóricos e Bases Psicopedagógicas. Tradução Ernani Rosa. 
Porto Alegre. Editora Artmed, 2006. 
OLIVEIRA, Krerley Irraciel Martins; FERNANDÉZ, Adán José Corcho. Iniciação à 
Matemática: um curso com problemas e soluções. Rio de Janeiro. Editora SBM, 
2010. 
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TCC II Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática   

TOTAL 60 4 

Obrigatória Código: Período: 
9º 

Pré- 
Requisito: 
MAT308 

Departamento: 
DEMAT 

EMENTA 
O aluno irá desenvolver um projeto de pesquisa no campo de estudos da 
Licenciatura em Matemática sob a orientação de um dos professores do Curso de 
Licenciatura em Matemática. 

Bibliografia básica: 
Será relacionada à área em que o aluno vai desenvolver o seu projeto de 
pesquisa. 

 

 
 
TIC para o Ensino de 
Matemática 

CARGA HORÁRIA Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 0 0 

Total 60 4 

Obrigatória Código: Período: 
9º 

Pré- 
Requisito: 

Departamento: 
DEMAT 

EMENTA 
A importância e o papel das tecnologias na educação; o ensino a distância e o perfil 
desejável do aluno em um curso dessa modalidade; o ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA) e a sua utilização; o professor e a web; ferramentasde 
autoria e criação de material didático; atividades práticas. 

Bibliografia básica 

LITWIN, Edith. Tecnologia Educacional. Políticas, histórias e propostas. Porto 
Alegre: ARTMED,2001. 
BELLONI,M.L.Educaçãoadistância.SãoPaulo:AutoresAssociados,2001. 
SILVA, Marco. Sala de aula interativa. Rio de Janeiro: Quartet,2001. 
LÉVY, Pierre. O que é virtual? Rio de Janeiro : Editora 34,1996. BORBA, 
Marcelo de C., MALHEIROS, Ana P. S, ZULATTO, Rubia B.A. 
Educação a distância online. Coleção Tendências em Educação Matemática. Editora 
Autentica 2007. 

Bibliografia complementar: 
ALVES, Lynn e NOVA, Cristiane (organizadoras). Educação a Distância. Uma nova 
concepção de aprendizado e interatividade. São Paulo: Futura,2003. 
ALAVA, Séraphin. Ciberespaço e Formações Abertas. Rumo a Novas Práticas 
Educacionais? Porto Alegre: Artmed,2002. 
NAPOLITANO, Marcos. Como usar televisão na sala de aula. São Paulo :Contexto, 
2003. 
MORAN, José M.; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda A. Novas tecnologias 
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e mediação pedagógica. Campinas : Papirus,2000. 

 

 
Estágio Supervisionado 
em 
Matemática II 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 0 0 

Prática 100 7 

TOTAL 100 7 

Obrigatória Código: 
MAT242 

Período: 
9º 

Pré-Requisito: 
Estágio Supervisionado 
em Matemática I 

Departamento: 
DEMAT 

EMENTA 
Planejamento, execução e avaliação de livros didáticos e módulos de ensino através de 
atividades para o ensino de matemática no nível fundamental que abrange o 6º ao 9º 
anos. Regência de classe e prática reflexiva em sala de aula de docência no Ensino 
Fundamental de 6º ao 9º anos. Diretrizes para elaboração do plano e do relatório de 
estágio. Oficina interdisciplinar. 

Bibliografia básica: 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base Nacional 
Comum Curricular - Ensino Fundamental. Brasília - DF, 2017. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Matemática: Ensino Fundamental /Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: 
MEC/SEF. 
GANDIN, Danilo. A prática do planejamento participativo: na educação e em outras 
instituições, grupos e movimentos dos campos cultural, social, político, religioso 
e governamental. 22.ed. Petrópolis: Vozes, 2013 

Bibliografia complementar: 
IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; MACHADO, Antonio. Matemática e Realidade – 6º 
ao 9º ano do Ensino Fundamental. São Paulo: Atual. 
MENDES, I. A. Matemática e Investigação em Sala de aula: Tecendo redes 
cognitivas na aprendizagem. Editora Livraria da Física 3. 
MOREIRA, P. C. e DAVID, M. M. M. S. A formação matemática do professor: 
licenciatura e prática docente escolar. - Belo Horizonte: Autêntica. 
MUNIZ, C. A. M., Brincar e Jogar: enlaces teóricos e metodológicas no campo da 
educação matemática. São Paulo: Autêntica. 
WALLE, J. A. V. Matemática no Ensino Fundamental: Formação de Professores e 
aplicação em sala de aula. 6ª edição. Editora Artmed 
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15 APÊNDICE II - REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA NA 

MODALIDADE  EAD 

 
CAPÍTULO I 
 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O presente instrumento dispõe sobre as normas e procedimentos  a 

serem observados na organização e aplicação dos componentes  curriculares que 

constituem o estágio supervisionado do currículo do  Curso de Licenciatura em 

Matemática EaD do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – 

IFBA, campus de Salvador. 

 Art.2º O Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura em Matemática         na 

Modalidade EaD está em consonância com a Lei de Estágio nº 11.788/2008 e a 

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, de 01 de julho de 2015, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada, especificamente o Art.13º, inciso II. 

 

CAPÍTULO II 
 
DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS 
 

Art. 3º O estágio supervisionado é atividade obrigatória à formação do 

licenciando em matemática. 

Art. 4º O Estágio Supervisionado tem por finalidade enfatizar os aspectos 

didáticos sociais e políticos envolvidos na execução da prática pedagógica, 

propiciando uma articulação entre a teoria e a prática. 

Art. 5º O Estágio Supervisionado curricular visa a aplicação e ressignificação de 

conhecimentos teóricos e práticos e tem os seguintes objetivos: 

Oportunizar o desenvolvimento de habilidades didático pedagógicas adquiridas 

durante o curso, proporcionando uma articulação entre a teoria  e a prática; 
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Possibilitar ao licenciando 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 na prática pedagógica desenvolvida; Proporcionar um espaço de reflexão 

sobre a atuação do professor, sobre práticas educativas e sobre o seu papel 

profissional e ético; 

Promover o desenvolvimento da atitude profissional crítica e responsável que 

demonstre a presença de uma consciência social e humana. 

 
 

CAPÍTULO III 
 
DAS NOMENCLATURAS 
 
 

Art. 6º No intuito de promover uma linguagem única que possibilite o 

entendimento geral acerca dos pares que compõe os estágios além das suas 

atribuições, as nomenclaturas que utilizaremos no âmbito dos estágios serão: 

Professor-Estagiário: Discente da licenciatura em Matemática que faz o 

estágio; 

Professor-Regente: Docente da educação básica ou agente educacional que 

concede o espaço para o estágio e acompanha o professor-estagiário  nestas 

instituições-parceiras; 

Professor-Supervisor: Docente do IFBA responsável pela disciplina e que    

acompanha as atividades do estágio conjuntamente as instituições - parceiras; 

Coordenador de Estágio: Docente do IFBA responsável pela coordenação geral 

dos estágios; 

Instituições-Parceiras: Ambientes formais e não-formais de ensino onde 

ocorrem efetivamente os estágios; 

DIREC/IFBA: Diretoria de Extensão e Relações Comunitárias do IFBA do  

campus de Salvador - setor onde ficam oficializados os documentos burocráticos 

acerca do convênio com as instituições-parceiras com fins de realizar o estágio 

supervisionado curricular. 

Plano de Estágio: Documento acadêmico que discorre sobre as atividades  que 
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ocorrerão no estágio a percorrer. 

 
CAPÍTULO IV 
DAS ESPECIFICIDADES DAS MODALIDADES 
 

Art. 7º Os estágios supervisionados curriculares estão estruturados em  quatro 

(04) pilares implementados em duas (02) modalidades, a saber: Pilares: 

Observação Sistêmica: Nesse estágio deve-se apresentar aos professores-

estagiários condições para detectar e superar uma visão simplista dos problemas de 

ensino e aprendizagem, proporcionando assim dados significativos do cotidiano 

correlato escolar que possibilitem  uma reflexão crítica acerca do trabalho a ser 

desenvolvido enquanto professor e dos processos de ensino e aprendizagem em 

relação aos seus conteúdos específicos. Nesse estágio o professor-estagiário vai a 

campo observar a aula, não mais como estudante do ensino básico que deve aprender 

um determinado conteúdo específico de Matemática, mas sim como um nato-

observador, interessado em detectar as condições de ensino e aprendizagem, dos 

processos avaliativos, das questões estruturais, das questões documentais e 

regimentais. O professor- estagiário precisa estar atento às interações entre professor 

e estudantes, em observar como o papel do professor interfere na dinâmica da aula e 

em analisar aspectos do conteúdo e da forma como este é ensinado e apreendido 

pelos respectivos estudantes. Trata-se também de identificar as influências da 

organização, do espaço escolar, da disponibilidade dos recursos e dos projetos 

pedagógicos das escolas consonante as aulas de Matemática. 

 O professor-estagiário poderá realizar o referido estágio tanto nas aulas dos 

professores-regentes da educação básica, quanto, em último caso, nas aulas dos 

seus colegas que estariam no período de regência. As aulas serão acompanhadas e 

registradas pelo professor- regente da educação básica e cabem encontros periódicos 

com o professor-regente e professor-supervisor na instituição-parceira com fins de 

proporcionar discussões acerca de temas inerentes à prática do estágio; cabe ao 

professor-supervisor o planejamento e a organização desta ação. 

 Os registros diários das observações são necessários para fundamentar as 

discussões nas aulas teóricas onde se busca problematizá-los, propiciando reflexões 

sobre as diversas situações observadas de forma coletiva com as devidas conexões 



Curso de Licenciatura em Matemática 

143 

teóricas para que o professor-estagiário as relacione com maior precisão integrando a 

teoria  à prática e modificando ou estruturando suas concepções sobre ensino, 

aprendizagem e epistemologia do conteúdo a ser ensinado. 

Observação Coparticipativa: Neste estágio o professor-estagiário irá colaborar 

auxiliando o professor-regente da turma nas suas atividades de  ensino. Nesta fase 

esses professores irão interagir mutuamente com a turma, favorecendo a inserção 

paulatina do professor-estagiário no processo de ensino. As atividades devem ser 

orientadas na sua totalidade  pelo professor-regente e, podem ser simples e 

burocráticas tais como chamadas de presença e distribuição de material didático, até 

as mais complexas como pequenas assistências em aulas de demonstração, 

atividades de monitoria, atividades em laboratório de matemática e pequenas 

interferências didáticas, como discutir com os alunos em grupos ajudando-os no 

entendimento de resolução de problemas ou exercícios diversos. 

Regência Colaborativa: Neste estágio é salutar que o professor-estagiário atue 

na mesma turma que observou na modalidade sistemática e coparticipativa; senão 

por algum motivo, ele observará inicialmente a nova turma nos moldes já conhecidos, 

agora por um curto período de tempo de aproximadamente duas (02) semanas até 

reger na modalidade colaborativa. Na ocasião do início da regência colaborativa o 

professor- estagiário será inserido de forma gradativa neste contexto com o auxílio do 

professor-regente da turma. Desta forma, o professor-estagiário auxiliará o professor-

regente com pequenas intervenções didáticas dentro do                planejamento do mesmo, 

fazendo demonstrações teóricas e práticas de conteúdos específicos, colaborando 

com as discussões em sala de aula e fora dela, inclusive através dos meios digitais, 

se for o caso. O professor-estagiário atuará conjuntamente com o professor-regente 

da turma durante as aulas e poderá assumir algumas atividades tais como 

acompanhamento de projetos específicos, aulas de monitoria, recuperações e 

revisões programadas, sempre acompanhado em sala do  professor-regente da turma, 

podendo também apresentar na forma de seminários, miniaulas e minicursos de 

temas específicos de relevância para o ensino e relacionados com a Matemática e/ou 

com disciplinas afins. Para além disso, auxiliará o professor-regente em atividades 

extraclasse e acompanhará projetos interdisciplinares, auxiliando e orientando no 

desenvolvimento da turma conforme programação do professor-regente. Todas essas 
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atividades deverão ser impreterivelmente  acompanhadas presencialmente pelo 

professor-regente. Neste estágio o  professor-estagiário não poderá assumir 

completamente as aulas do  professor-regente. 

Regência Plena: Neste estágio o professor-estagiário irá planejar, executar e 

avaliar sequências didáticas nas escolas públicas das esferas estaduais e municipais 

com certa autonomia podendo acontecer inclusive de o professor-estagiário atuar em 

espaços não- formais de educação, a  combinar. Para desenvolver a sua regência, o 

professor-estagiário deverá entregar antecipadamente um plano de estágio ao 

professor de estágio/supervisor contendo as fases de preparação e inserção da 

regência plena de uma(s) unidade(s) didática(s) escolar. Neste momento acontecerá 

uma discussão prévia com o professor de estágio/supervisor acerca do referido plano 

apontando o planejamento pedagógico de todas as atividades do período, 

contemplando os diversos momentos de regência plena na turma escolhida. As aulas 

serão preferencialmente acompanhadas pelo professor-regente e periodicamente 

pelo professor- supervisor. O professor-estagiário começará a sua regência após a 

avaliação do plano de estágio por parte do professor de estágio/supervisor. Ao final 

do semestre, o professor-estagiário deverá entregar um relatório crítico-discursivo 

com anexos contendo todas as atividades desenvolvidas durante o estágio para o 

professor de estágio/supervisor que dará o aval final para a impressão conjuntamente 

a secretaria da Coordenação da Licenciatura de Matemática. 

 

Modalidades:  

Observação Sistêmica e Coparticipativa Regência Colaborativa e Plena 

 
CAPÍTULO V 
DA CARGA HORÁRIA ASSOCIADA A MODALIDADE E NÍVEL 
DE  ENSINO 
 

Art. 8º A carga horária total de Estágio Supervisionado Curricular é de 420  horas 

vinculadas aos seguintes componentes curriculares, de acordo com o Projeto 

Pedagógico do Curso: 

Estágio Supervisionado em Matemática I (MAT 241), no 6º semestre com    carga 

horária de 100 horas na Modalidade: Observação Sistêmica e Coparticipativa; Nível 

de Ensino: Fundamental; 
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Estágio Supervisionado em Matemática II (MAT 242), no 7º semestre com  carga 

horária de 100 horas na Modalidade: Regência Colaborativa e Plena; Nível de Ensino: 

Fundamental; 

Estágio Supervisionado em Matemática III (MAT 243), no 8º semestre com 

carga horária de 100 horas na Modalidade: Observação Sistêmica e Coparticipativa; 

Nível de Ensino: Médio 

Estágio Supervisionado em Matemática IV (MAT 244), no 9º semestre com 

carga horária de 120 horas na Modalidade: Regência Colaborativa e  Plena; Nível de 

Ensino: Médio. 

 
CAPÍTULO VI 

DA REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA 

 
Art. 9º O professor-estagiário que exerceu atividade docente regular na 

Educação Básica de no mínimo um ano pode solicitar redução de até 50% da carga 

horária no período de Estágio Supervisionado Curricular a ser definida e aprovada 

pelo Colegiado do Curso. Aqueles que tiverem experiência, de no mínimo um ano, no 

ensino fundamental II, poderão solicitar redução de até 50% das disciplinas que 

tenham como foco o ensino fundamental II. Aqueles que tiverem experiência, de no 

mínimo um ano, no ensino médio, poderão solicitar redução de até 50% das disciplinas 

que tenham como foco o ensino médio. 

Art. 10. Sobre o aproveitamento de estudos, no que condiz às disciplinas de 

estágio supervisionado curricular, passarão pelos clives das Normas Acadêmicas, 

avaliados apenas pelos professores-supervisores. Na análise será observada a carga 

horária de docência na área de Matemática em estabelecimentos devidamente 

credenciados pela Secretaria de Educação do Estado de origem ou órgão afim de 

países estrangeiros. 

Art. 11. O discente deve apresentar a seguinte documentação comprobatória, 

para efeito de redução de carga horária de Estágio Curricular Supervisionado: 

• Comprovante de vínculo empregatício; 

• Declaração emitida pela unidade escolar, em papel timbrado com 

respectivo(s) carimbo(s) do(s) dirigente(s) e seu(s) registro(s) de 

autorização, contendo as seguintes informações: área de docência, nível 
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de ensino e ano, período da regência escolar. 

Parágrafo único. 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. 

Art. 12. Atividades como monitoria, tutoria, participação em projetos não dão 

direito a redução de carga horária. 

 

CAPÍTULO VII 
DO DESENVOLVIMENTO 
 

Art. 13. O estágio supervisionado deverá ser realizado em instituição-parceira 

devidamente conveniada com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Bahia. 

Art. 14. O estágio supervisionado deverá ser desenvolvido individualmente. 

Art. 15. Nas disciplinas de estágio, o professor-estagiário deve atuar sob a 

orientação de um professor-supervisor do curso de Licenciatura em Matemática. 

Art. 16. Os estágios curriculares devem ser cumpridos dentro dos períodos 

letivos das instituições-parceiras. 

Art. 17. As atividades do estágio supervisionado curricular compreendem   

situações de planejamento, observação/familiarização com o contexto das situações 

educacionais, diagnóstico, análise, avaliação do processo pedagógico, regência, 

minicursos, oficinas, organização, interação entre professores, relacionamento 

escola/comunidade, relacionamento com a família e elaboração de relatórios. 

 
CAPÍTULO VIII 
DO COORDENADOR DE ESTÁGIO 
 

Art. 18. Ao Coordenador de Estágio compete a supervisão acerca dos    

processos inerentes ao estágio propriamente dito tais como: 

Atualização semestral da planilha das escolas-parceiras; 

Instrução e acompanhamento acerca dos trâmites burocráticos dos 

professores- estagiários conjuntamente com a DIREC/IFBA; 

Emitir parecer e acompanhar processos de redução de carga horária   

conjuntamente com a Coordenação de Curso e Colegiado; 

Proporcionar reuniões periódicas com o grupo de professores-
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supervisores com fins de discutir pautas concernentes ao estágio; 

Realizar o levantamento de discentes aptos à inscrição nas componentes   de 

Estágio Supervisionado para o semestre seguinte, auxiliando a Coordenação do 

Curso no planejamento das turmas vindouras; 

Analisar casos omissos a este Regulamento e emitir parecer, quando solicitado 

pelo Colegiado do Curso. 

 
CAPÍTULO IX 
DO PROFESSOR-REGENTE DA INSTITUIÇÃO-PARCEIRA 

 

Art. 19. Ao professor-regente da instituição parceira compete: 

Participar da elaboração do plano de atividades do professor-estagiário; 

Acompanhar, supervisionar e orientar o professor-estagiário durante o período de 

realização do estágio; 

Avaliar o professor-estagiário, ao término do período, utilizando os formulários 

de estágio do curso. 

 

CAPÍTULO X 
DO PROFESSOR-SUPERVISOR 
 

Art. 21. O professor-supervisor é um docente com formação na área específica, 

responsável direto pela orientação, acompanhamento e avaliação do professor-

estagiário. 

Art. 22. Caberá ao professor-supervisor cumprir as seguintes atribuições:  

Solicitar ao coordenador de estágio que sejam firmados convênios entre o IFBA 

e os campos de estágio; 

Planejar, acompanhar e avaliar as atividades junto ao estagiário; 

Orientar a distribuição dos alunos nos campos de estágio; 

Manter contatos regulares com os estagiários na Instituição, individualmente e 

em grupo, para fins de troca de experiências e eventual   complementação de 

conhecimento; 

Promover reuniões semanais com os professores-estagiários para oportunizar 

a reflexão da ação educativa; 

Realizar visitas periódicas às instituições-parceiras, campo onde se efetua o 
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estágio, objetivando o acompanhamento direto do desempenho do estagiário; 

Informar ao colegiado e à instituição-parceira a decisão de remanejamento ou 

desligamento de estagiários; 

Preencher instrumentos de acompanhamento e avaliação do professor- 

estagiário; 

Orientar, analisar e avaliar o relatório final do professor-estagiário. 

Art. 23. Cada professor-supervisor terá 01 (uma) turma com o número máximo 

de 20 (vinte) professores-estagiários nos Estágios Supervisionados em Matemática I 

e III e 10 (dez) nos Estágios Supervisionados em Matemática II e IV. 

 
 

CAPÍTULO XI 
DO PROFESSOR-ESTAGIÁRIO 
 

Art. 24. O professor-estagiário somente poderá iniciar as atividades de estágio 

após apreciação e aprovação do plano de estágio pelo professor- supervisor. 

Art. 25. O professor-estagiário, durante sua permanência na instituição, deverá 

submeter-se às normas e diretrizes da instituição-parceira onde estiver 

desenvolvendo o estágio. 

Art. 26. O professor-estagiário deverá comunicar ao professor-supervisor 

quaisquer ocorrências ou irregularidades na realização do seu estágio. 

Art. 27. Durante a realização do estágio não será concedido ao professor- 

estagiário o regime de exercício domiciliar. 

 
 

CAPÍTULO XII 
DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 
 

Art. 28. A avaliação do desempenho do professor-estagiário será realizada pelo 

professor- supervisor de forma contínua e sistemática onde  todos os critérios serão 

pré-estabelecidos durante o desenvolvimento do estágio, envolvendo os períodos de 

observações e regências. 

Art. 29. A avaliação do professor-estagiário será feita por meio de projeto   de 

estágio, desempenho das atividades solicitadas, formulários de declaração de estágio 

realizado, avaliação de estágio e relatório final de estágio. 
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§1º A elaboração do relatório deverá obedecer às normas vigentes da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) conforme modelo disponibilizado pela 

coordenação de estágio. 

§2º O professor-estagiário deverá entregar o relatório final do estágio em   data 

a ser definida pelo professor-supervisor e a nota referente ao relatório contemplará 

60% do total de notas da referida disciplina. 

§3º No caso em que o professor-estagiário seja considerado não habilitado, 

este deverá repetir a disciplina incluindo as atividades de prática docente. 

 

CAPÍTULO XIII 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 

Art. 30. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de 

Licenciatura em Matemática na Modalidade Ead. 

 

 

APÊNDICE III – NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1. O presente instrumento dispõe sobre as normas e procedimentos 

adotados para a realização do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) de Licenciatura 

em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – 

IFBA, campus de Salvador. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DISCIPLINAS TCC-I e TCC-II 

Art. 2. As disciplinas Trabalho de Conclusão do Curso TCC-I e TCC-II integram 

o Currículo do Curso de Licenciatura em Matemática. 

Art. 3. O TCC deverá ser realizado durante o último semestre acadêmico do 

curso quando o aluno estiver matriculado na disciplina TCC-II. O aluno só poderá se 

matricular em TCC-II no último semestre do curso. 
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Art. 4. A organização e supervisão das atividades de TCC ficam sob a 

responsabilidade dos professores das disciplinas, da Coordenação de TCC e da 

Coordenação do Curso. 

Art. 5. O processo de elaboração do TCC dar-se-á em três etapas: proposta do 

tema do trabalho; indicação e aceite do orientador; execução do cronograma de 

trabalho. Art. 6. No início do semestre letivo, o Coordenador do TCC divulgará aos 

licenciandos matriculados na disciplina TCC-II os prazos para a submissão da 

proposta do tema de pesquisa e entrega do termo de aceite do professor orientador. 

Art. 7. O licenciando matriculado em TCC-II deve apresentar individualmente 

um tema de trabalho de conclusão de curso, em consonância com o aceite do seu 

orientador. 

Art. 8. O licenciando, em comum acordo com seu orientador, definirá um 

cronograma de trabalho para desenvolvimento do TCC durante a disciplina TCC-II. 

Art. 9. As etapas de definição do tema a ser trabalhado, submissão da proposta 

de trabalho, escolha do professor orientador, aceite de orientação e desenvolvimento 

da revisão bibliográfica do TCC serão objetos da disciplina TCC-I. 

Art. 10. Os trabalhos propostos deverão ser temas relativos ao universo de 
estudos e pesquisas inerentes à Licenciatura em Matemática a saber: 

• Tema Livre: questões gerais concernentes às áreas de conhecimento 

articuladas ao campo de estudos da Licenciatura em Matemática; 

• Tema vivenciado em atividades de docência: análise e proposta de 

solução de problema inerente ao ensino e aprendizagem da Matemática detectado 

durante experiências de docência. 

Art. 11. A proposta do TCC deverá ser apresentada conforme modelo adotado 

no Curso, previamente acordado entre os professores orientadores e o Coordenador 

de TCC. 

Parágrafo único. Em caso de tema ou estrutura inapropriada, o licenciando 

deverá apresentar uma proposta modificada em até quinze dias após ser notificado 

pelo professor orientador. 

 

CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES 
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Art. 12. A Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática na 

Modalidade EaD, no âmbito de sua competência, proporá ao Colegiado, os 

professores responsáveis pela disciplina, denominados Orientadores de TCC. 

Art. 13. São atribuições do Coordenador de TCC: 

• Dar conhecimento do presente Regulamento e dos prazos no início do 

período letivo aos licenciandos e aos professores orientadores; 

• Divulgar as linhas de estudo dos docentes do curso, possíveis 

orientadores; orientar os licenciandos na escolha de docentes orientadores; 

• Encaminhar à Coordenação do Curso, ao fim de cada semestre letivo, 

uma lista contendo os nomes dos possíveis licenciandos aptos a efetuar matrícula na 

disciplina de TCC-II e seus respectivos orientadores para o semestre letivo seguinte; 

• Receber declaração do professor orientador, escolhido pelo licenciando, 

aceitando orientar o mesmo na realização do trabalho; 

• Receber do licenciando, o cronograma de atividades previstas para o 

semestre letivo, com a anuência do professor orientador. 

• Convocar, sempre que necessário, os orientadores para discutir 

questões relativas à organização, planejamento, desenvolvimento e avaliação do 

TCC; 

• Coordenar, quando for o caso, o processo de substituição de 

orientadores; coordenar o processo de constituição das bancas examinadoras: 

definição do cronograma de avaliação dos trabalhos a cada ano letivo (apresentações 

de pré- defesas e defesa), convite aos avaliadores e confecção dos documentos e 

certificados de defesa; 

• Indicar revistas para submissão dos artigos para os licenciando que 

optarem por este tipo de apresentação; 

• Encaminhar ao Colegiado do Curso os casos omissos. 

Art. 14. São atribuições do Orientador: 

• Orientar e assistir ao licenciando, ora denominado Discente-Orientando, 

em todas as etapas de desenvolvimento do trabalho de pesquisa; 

• Aprovar o cronograma de atividades do semestre, assim como os 

produtos parciais elaborados pelo discente-orientando; 
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• Programar e registrar o acompanhamento do desenvolvimento dos 

trabalhos nas disciplinas TCC-I e TCC-II em reuniões periódicas obrigatórias com o 

discente-orientando; 

• Avaliar o trabalho monográfico elaborado pelo discente-orientando, 

quando do término da disciplina, indicando se o mesmo está apto para a defesa. 

• Escolher a Banca Examinadora e definir a data para apresentação do 

trabalho de conclusão, em consonância com o cronograma disponibilizado pelo 

coordenador de TCC. 

• Participar da apresentação do trabalho do discente-orientando como 

Presidente da Banca Examinadora, garantindo sua realização; 

• Conferir as correções da monografia sugeridas para a aprovação do 

discente- orientando, que deverá ser entregue no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

Art. 15. São atribuições do Discente-Orientando: 

• Conhecer o presente Regulamento e os prazos no início do período 

letivo; Escolher uma linha de pesquisa e um orientador (TCC-I); 

• Estabelecer e disponibilizar ao orientador, um cronograma de atividades 

e os produtos parciais; 

• Participar das reuniões obrigatórias periódicas com o orientador; 

• Entregar as produções parciais e final ao orientador ou a quem este 

determinar, no prazo estabelecido; 

• Apresentar o trabalho à Banca Examinadora no prazo determinado pelo 

orientador; 

• Entregar as correções monográficas para a aprovação, no prazo 

determinado. 

 

CAPÍTULO IV 

DA INDICAÇÃO E ACEITE DO ORIENTADOR 

 

Art. 16. Consideram-se habilitados para a função de professor orientador todos 

os docentes efetivos lotados no IFBA, campus Salvador, que façam parte do 

Departamento de Matemática, independentemente da natureza do seu regime de 

trabalho. 
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Art. 17. O orientador será de livre escolha do licenciando. O co-orientador, 

quando a sua participação for julgada pertinente pelo orientador, deverá ser docente 

de instituição de ensino superior ou profissional com titulação mínima em curso de 

pós- graduação lato sensu, que desempenhe atividades relacionadas ao tema do 

trabalho. Parágrafo único: O licenciando matriculado em TCC-II que não encontrar um 

professor orientador deve procurar o Coordenador de TCC para resolução da 

pendência até o prazo de trancamento de disciplina conforme calendário acadêmico 

em vigência. 

Art. 18. O orientador encaminhará à Coordenação de TCC uma declaração 

assinada aceitando orientar o licenciando na realização do trabalho. A declaração 

assinada pelo orientador deverá ser encaminhada juntamente com o cronograma de 

atividades previsto para o TCC. 

Art. 19. Cada orientador poderá supervisionar simultaneamente, no máximo, 

03 (três) trabalhos de conclusão de curso por semestre. 

 

CAPÍTULO V 

DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

Art. 20. O produto final da disciplina TCC-II deve ser uma monografia ou um 

artigo submetido à publicação científica. 

Art. 21. Os trabalhos no formato de monografia devem seguir a estrutura e 

formatação propostas no modelo de TCC do curso, definidas em comum acordo entre 

os orientadores e o Coordenador de TCC. 

Art. 22. O TCC na forma de publicação científica deve ser apresentado 

conjuntamente com o comprovante de submissão do trabalho a um periódico com 

Qualis CAPES da área de Ensino de Matemática, Educação Matemática, Matemática 

e áreas afins. 

§1º O artigo pode ser apresentado na língua e padrão determinado pela 

publicação ao qual foi submetido, acompanhado de tradução para a língua portuguesa 

do Brasil. 

§2º Mantém-se a necessidade de defesa e avaliação do trabalho por uma 

banca constituída segundo Artigo 26. 
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Art. 23. O conteúdo da monografia final de TCC, assim como a publicação 

científica, deve ser obrigatoriamente de autoria do licenciando. 

Parágrafo único. Nos trabalhos em que for constatado qualquer tipo de fraude 

ou plágio por parte do discente, o mesmo será sumariamente reprovado por infração 

à ética acadêmica. 

Art. 24. Exemplares impressos da versão final do TCC deverão ser depositados 

nos acervos da biblioteca e do curso, disponibilizando a versão eletrônica para 

divulgação no sistema Pergamum do IFBA e no site da Licenciatura em Matemática. 

 

CAPÍTULO VI 
DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 25. Ao final da disciplina TCC-II o licenciando será avaliado considerando 

a assiduidade às reuniões, qualidade do trabalho desenvolvido e produção da revisão 

bibliográfica relacionada ao tema escolhido. 

Art. 26. Uma Banca Examinadora será constituída para avaliar cada trabalho 

ao final da disciplina TCC-II. 

Art. 27. O licenciando fará a apresentação pública do seu trabalho em até 20 

minutos e, posteriormente, a Banca Examinadora manifestará suas opiniões e 

questionamentos acerca do trabalho apresentado. Ao final atribuirá um dos conceitos: 

aprovado, aprovado com ressalvas ou reprovado. 

Art. 28. Havendo necessidade de alterações propostas pela Banca 

Examinadora na monografia final de TCC, o licenciando terá o prazo máximo de 15 

(quinze) dias para que sejam efetuadas as modificações sugeridas e entregue a 

versão final corrigida ao orientador. A nota final do TCC será divulgada somente após 

a entrega da monografia com as correções solicitadas. 

Art. 29. O não comparecimento do discente à sessão pública de apresentação 

do trabalho, salvo por motivo de força maior a ser considerada pela Banca 

Examinadora, implicará na sua reprovação. 

Art. 30. A nota final (NF) da disciplina TCC-II será calculada pela média 

ponderada de todas as avaliações (N1, N2 e N3), seguindo a fórmula 

NF = (4×N1 + 2×N2 + 4×N3)/10 
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N1 a média aritmética das notas atribuídas por cada membro da Banca 

Examinadora, exceto o orientador, relativas ao texto escrito (monografia ou artigo 

científico); 

N2 a média aritmética das notas atribuídas por cada membro da Banca 

Examinadora, exceto o orientador, relativas à apresentação oral do trabalho; 

N3 a nota atribuída pelo orientador, referente aos acompanhamentos 

realizados pelo orientador ao longo do semestre, considerando a assiduidade, o 

cumprimento dos prazos e das tarefas programadas pelo discente-orientando. 

Art. 31. Será considerado aprovado na disciplina TCC-II o licenciando que 

obtiver conceito final, igual ou superior à nota mínima vigente nas Normas Acadêmicas 

do IFBA/Campus Salvador. 

 

CAPÍTULO VII 

DA BANCA EXAMINADORA 

 

Art. 32. A Banca Examinadora será constituída mediante solicitação do 

professor orientador e deverá ser composta por, no mínimo, dois membros além do 

orientador. 

§1º Os dois outros membros devem ser preferencialmente docentes do IFBA, 

contudo podem ser convidados docentes de outras instituições de ensino superior ou 

profissionais com titulação mínima em curso de pós-graduação lato sensu, que 

desempenhem atividades relacionadas ao tema do trabalho. 

§2º Deverá ser observada uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias da 

data prevista para a defesa do TCC para solicitação de constituição da banca 

examinadora. 

§3º Deverão ser encaminhadas as cópias do trabalho à banca examinadora 

com, no mínimo, 20 (vinte) dias de antecedência, uma para cada membro da banca. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 33. A qualquer tempo, havendo indícios de abandono, falta de 

compromisso com as atividades previstas e/ou atrasos injustificados no cronograma 
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de trabalho, o orientador pode desistir do trabalho de acompanhamento do discente-

orientando. Para tanto, um memorando deverá ser encaminhado ao Departamento/à 

Coordenação de Curso e Coordenador de TCC para solicitar seu desligamento como 

orientador. 

Art. 34. A qualquer tempo, havendo indícios de abandono, falta de 

compromisso com as atividades previstas e /ou atrasos injustificados no cronograma 

de trabalho, o aluno pode solicitar a troca de orientador. Para tanto, um memorando 

deverá ser encaminhado ao Departamento/à Coordenação de Curso e Coordenador 

de TCC para formalizar sua solicitação. 

Art. 35. Departamento Acadêmico de Matemática, Colegiado de Curso e 

Coordenação de TCC analisarão os casos a que se referem os Artigos 33 e 34 para 

os encaminhamentos necessários. 

Art. 36. Os casos omissos no presente Regulamento serão decididos pelo 

Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática, respeitando o Regimento Geral 

do Campus e as Normas Acadêmicas do Ensino Superior do IFBA. 

APÊNDICE IV – REGULAMENTO DE ATIVIDADES ACADÊMICO CIENTÍFICO 
CULTURAIS DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA EaD 

 

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 do Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA, campus Salvador. 

Art.2º Consideram-se Atividades Acadêmico Científico Culturais àquelas 

enquadradas nos seguintes grupos: 

Grupo 1 – Participação em congressos, simpósios, seminários, encontros e 

afins; 

Grupo 2 – Participação em atividades de ensino e formação; 

Grupo 3 – Participação em atividades de extensão: em cursos de formação 

social, humana e cultural; 

Grupo 4 – Participação em atividades de pesquisa: programas ou projetos 

como bolsista/voluntário; Publicações; 

Grupo 5 – Representação estudantil e afins. 
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Art.3º A carga horária a ser integralizada em Atividades Acadêmico-Científico-

Culturais é de 200 (duzentas) horas e devem ser constituídas conforme as atividades 

descritas no Barema apresentado neste Regulamento. 

Art.4º As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais podem ser desenvolvidas 

no âmbito da instituição ou em instituições (públicas ou particulares) vinculadas a 

Instituições de Educação e/ou de Pesquisa autorizadas a emitir certificação. 

Art. 5º As atividades complementares são validadas conforme carga horária 

definida no Barema apresentado ao final desta regulamentação. 

Art. 6º São reconhecidas como Atividades Acadêmico Científico Culturais 

aquelas realizadas no período em que o discente estiver regularmente matriculado no 

Curso de Licenciatura em Matemática do IFBA. 

Art. 7º O discente deve buscar orientação e acompanhamento das AACC de 

um professor ou coordenação do curso a partir do quinto semestre. 

Art. 8º - O discente deve abrir um processo no sistema acadêmico para 

requerer a validação das Atividades Acadêmico Científico Culturais realizadas, 

apresentando o Relatório de AACC, conforme Barema apresentado no Art. 5º, com as 

comprovações inerentes às exigências formais e materiais de cada uma das 

atividades. Ele obterá aprovação se obtiver o mínimo de 200 horas. 

Art. 9º Caberá ao docente responsável pela componente AACC avaliar as 

Atividades Acadêmico Científico Culturais realizadas pelo discente, de acordo com o 

Barema apresentado neste regulamento. 

Art. 10. Os casos omissos neste regulamento serão analisados pelo Colegiado 

de Curso. 

Barema: 

Quadro 13: Atividades para aproveitamento de atividades complementares 

 
Categoria de 
enquadramento 

 
Atividade 
complementar 

Carga horária (horas)  

Documentos 

comprobatórios  
Por 
atividade 

 
Máximo 
aproveitado 

 Ouvinte 5 30  

 Apresentar trabalho 20 100  
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 Ministrar minicurso 25 100  
Declaração ou 
certificado 
emitido pela 
instituição 
promotora, com a 
respectiva carga 
horária. 

Ministrar palestra 25 100 
Participação em 

Congressos, 
Simpósios, 
Colóquios, 
Encontros e afins 

 
Participação em 
minicursos (ouvinte) 

carga 
horária 
curso 

 
do 

 
60 

     Monitoria 
eventos 

em  
10 

 
40 

 Comissão 
organizadora 

 
20 

 
80 

 

Limite Máximo de Horas do Item 100  

Participação em 
atividades de 
pesquisa: 
programas ou 
projetos como 
bolsista/voluntário. 
Publicações  

 

Projeto de Pesquisa 
concluído 

100 100 Declaração 
certificado emitido 
Instituição 
promotora e/ou 
Apresentação da 
publicação ou de 
sua folha de  rosto. 
 

Trabalho aceito em 
concurso de 
monografias; 

25 100 

Publicação em 
periódico vinculado a 
instituição científica 
ou acadêmica; 

50 100 

Publicação de resumo 
ou trabalho completo 
em anais de evento 
científico. 

20 100 

Capítulo de livro com 
registro 

50 100 

Obra completa com 
registro 

100 100 

Limite Máximo de Horas do Item 150  

Participação 
atividades ensino 
Formação 
em de ensino 

Projeto de Ensino 
concluído 

100 100 

Declaração ou 
certificado 
emitido pela 
Instituição 
promotora. 

Monitoria de disciplina 
remunerada ou 
voluntária 

Carga 
horária 
comprovada 

100 Declaração do 
professor 
orientador ou 
Certificado 
expedido pelo 
colegiado do 
curso. 
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Estágio 
extracurricular em 
espaços formais ou 
não formais de 
educação (escolas 
privadas ou públicas, 
ONGs, associações 
comunitárias, 
sindicatos) 

Carga 
horária 
comprovada 

100 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. 

Disciplinas optativas 
comprovada a 
aprovação 

Carga 
horária da 
disciplina 

100 Aprovação na 
disciplina 
confirmada pelo 
histórico escolar. 
ou documento 
oficial 
da Instituição 

 Disciplinas da área de 
matemática, ensino, 
educação matemática 
ou formação 
complementar afim ao 
curso, provenientes 
de cursos superiores 
reconhecidos não 
aproveitadas na 
análise de 
equivalência do curso 

 

 

 

 

 
Carga 
horária da 
disciplina 

 
 
 
 
 
 
100 

 
 
 
Aprovação na 
disciplina 
confirmada pelo 
histórico escolar 
ou documento 
oficial da 
Instituição. 

Limite Máximo de Horas do Item 150  

 Projeto de Extensão 
concluído 

100 100 Declaração ou 
certificado emitido 
pela Instituição 
promotora. 

 

 

 

 

 

 

 

Participação em 

atividades de 

extensão, cursos 

de formação 

Social, Humana e 

Cultural 

 

 

 
Estágio extracurricular 
em espaços não 
relacionados à 
educação 

 
 
 
 
Carga 
horária 
comprovada 

 
 
 
 
 
50 

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. 

Atividades culturais, 
esportivas e de 
entretenimento. 

 
2 

 
10 

 
 
Declaração ou 
certificado emitido 
pela Instituição 
promotora, com a 

Atividades 
filantrópicas 

 
5 

 
20 
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Cursos de Idiomas, 
Informática ou Libras 

 
30 

 
60 

respectiva carga 
horária. 

Limite Máximo de Horas do Item 150  

 

 

Representação 

estudantil 

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

 
 
 
2h/reunião 

 
 
 
20 

 
 
 
Ata de Reunião 

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

2 h/mês 30 Ata de reunião, 
declaração do 
órgão de 
representação 
com a respectiva 
carga horária. 

Limite Máximo de Horas do Item 50  

 

APÊNDICE IV – FLUXOGRAMA DO CURSO 
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