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1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO  

Os dados gerais do curso de Licenciatura em Matemática podem ser visualizados na 

Tabela 1. 

Tabela 1 Dados Gerais do Curso de Licenciatura em Matemática. 

DADOS CADASTRAIS DO CURSO 

Nome do Curso: Licenciatura em Matemática 

Área: Ciências Exatas e da Terra 

Subárea: Matemática 

Modalidade: Presencial 

Habilitação: Licenciatura em Matemática 

Titulação: Licenciado em Matemática 

Endereço Campus: 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Eunápolis. 

Av. David Jonas Fadini, S/Nº, Rosa Neto, Eunápolis –BA – CEP: 45823-431 

Descrição do Curso: 

O curso habilitará os estudantes na Licenciatura em Matemática. O profissional licenciado 

nesse curso estará apto a lecionar disciplinas de Matemática na Educação Básica, em 

todos os seus níveis e modalidades. 

Data de Implantação do Curso: 2005 

Resolução de Criação do 

Curso: 

O Curso em Licenciatura Plena em Matemática foi aprovado pelo Conselho Diretor, através 

da Resolução Nº 06 de 03 de Junho de 2004. 

Regime Acadêmico: 
Periodização semestral. Cada período tem duração de 100 (cem) dias 

letivos. 

Número de Vagas: 50 

Turno de Funcionamento do 

Curso: 

Noturno (reservado ao cumprimento dos componentes curriculares obrigatórios). 

Excepcionalmente aos sábados e/ou turno diurno, para estágios, nivelamento e projetos. 

Número de Turmas: 1 turma de 50 alunos. 

Regime de Matrícula: Semestral. 

Dimensão das Turmas: Aulas Teóricas e Práticas até 50 alunos. 

Regime do Curso: Sistema de Créditos 

Duração: 
Tempo mínimo de integralização 09 semestres 

Tempo máximo de integralização 14 semestres 

Carga Horária de Prática como 

Componente Curricular: 
510 

Carga Horária de Estágio 

Supervisionado: 
405 

Carga Horária: 3320 horas Creditação: 208 
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Portaria de Reconhecimento do 

Curso: 
Portaria 1.094 de 24/12/2015, publicada em 30/12/2015. (Vinculado ao Ciclo Avaliativo) 

Forma de Ingresso: O ingresso é feito via ENEM/SISU. 

Avaliação do Curso (MEC/INEP): 

Ano Dimensões Avaliadas 

2014 

Org. Didática 

Pedagógica 
Corpo Docente Instalações 

4,8309
1
 

2,0467
2
 

Mestre Doutor 

Regime 

de 

Trabalho 
4,2534

3
 

2,0530
4 

0,6667
5
 

3,3333
6
 

0,3333
7
 

1,6667
8
 

1,0000
9
 

5,0000
10 

Avaliação Externa/ENADE: 

ANO ENADE IDD CPC 

2014 3,0 
2,0728

11
 

2,9743
12

 
3,0 

Coordenação: Prof. Dr. Josaphat Ricardo Ribeiro Gouveia Júnior 

Contato: josaphat@ifba.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
1
 Nota Bruta da Organização Didática Pedagógica na Avaliação do CPC em (INEP, 2014). 

2
 Nota Padronizada da Organização Didática Pedagógica na Avaliação do CPC em (INEP, 2014). 

3
 Nota Bruta das Instalações na Avaliação do CPC em (INEP, 2014). 

4
 Nota Padronizada das Instalações na Avaliação do CPC em (INEP, 2014). 

5
 Nota Bruta de Docentes – Mestres na Avaliação do CPC em (INEP, 2014). 

6
 Nota Padronizada de Docentes – Mestres na Avaliação do CPC em (INEP, 2014). 

7
 Nota Bruta de Docentes – Doutores na Avaliação do CPC em (INEP, 2014). 

8
 Nota Padronizada de Docentes – Doutores na Avaliação do CPC em (INEP, 2014). 

9
 Nota Bruta do Regime de Trabalho Docente na Avaliação do CPC em (INEP, 2014). 

10
 Nota Padronizada do Regime de Trabalho Docente na Avaliação do CPC em (INEP, 2014). 

11
 Nota Bruta do IDD do Curso na Avaliação do CPC em (INEP, 2014). 

12
 Nota Padronizada do IDD do Curso na Avaliação do CPC em (INEP, 2014). 
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2 INTRODUÇÃO  

Este documento expressa o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em 

Matemática do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA Campus 

Eunápolis. Para a elaboração do referido projeto, observaram-se os dispositivos da 

legislação em vigor, dentre esses, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Licenciatura em 

Matemática, o Parecer CNE/CES nº 1.302, de 06 de novembro de 2001 e a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  

Considerou-se também, a Resolução CNE/CES nº 02, de 18 de junho de 2007, e a 

Resolução CNE/CP nº 2, de 1° de julho de 2015, que dispõe sobre a Formação inicial em 

nível superior - cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e 

cursos de segunda licenciatura - e formação continuada e a Lei nº 11.892 de 29 de 

dezembro de 2008. 

Esta última institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IF’s que preconiza na 

alínea b, inciso VI, do art. 7°, que os Institutos Federais devem, além de ministrarem cursos 

com vistas à educação profissional e tecnológica, ofertar cursos em nível de educação 

superior, de licenciatura, bem como, programas especiais de formação pedagógica, 

direcionados à formação de professores para a Educação Básica, sobretudo nas áreas de 

Ciências e Matemática. 

Além da legislação, a realidade nacional e local relativa à educação e ao ensino e 

aprendizagem de matemática foram fundamentais na elaboração deste projeto. Dados como 

número de docentes da área na região abrangida pelo campus Eunápolis, resultados das 

avaliações externas nacionais e estaduais como Prova Brasil, SAEB, IDEB e ENEM, dentre 

outros, foram fundamentos utilizados na proposta ora apresentada, para um melhor 

atendimento das demandas sociais de Eunápolis e região de abrangência. 
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3 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO13 

3.1 Histórico do IFBA 

Na Bahia, a primeira iniciativa de “amparar crianças órfãs e abandonadas”, dando 

instrução teórica e prática teve início no ensino industrial e aconteceu, somente, em 1872 

quando foi criado, como sociedade civil, o “Liceu de Artes e Ofícios” de Salvador. Em 

seguida, por força do incentivo ao desenvolvimento industrial, comercial e agrícola no país, 

são fundadas em 1906, pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, diversas 

escolas públicas comerciais, uma delas na Bahia.  

Nilo Peçanha, em 1909 - mantendo a política de traço assistencialista da Monarquia, 

posteriormente incorporada pela República - cria, nas capitais, 19 Escolas de Aprendizes 

Artífices “destinadas aos pobres e humildes”, mantidas pelo Estado. Em Salvador a “Escola 

de Aprendizes Artífices”, que deu origem ao IFBA, foi instalada, provisoriamente, no centro 

da cidade. Apenas em 1926 foi transferida para um prédio apropriado, localizado no Bairro 

do Barbalho.  

As demandas emanadas do processo de industrialização, que influenciaram a 

elaboração da Constituição de 1937, e a consequente mudança do controle das escolas de 

formação de Aprendizes Artífices, que estavam vinculadas ao Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio, passaram para o Ministério da Educação e Saúde Pública, o que 

explica o fato de a Escola de Aprendizes Artífices de Salvador passar a ser denominada 

“Liceu Industrial de Salvador”, ministrando, à época, ensino profissionalizante de 1º ciclo.  

Neste processo, a partir de 1942, vários Decretos-Leis, depois conhecidos como Leis 

Orgânicas da Educação Nacional, foram editados, entre elas, a Lei Orgânica do Ensino 

Industrial (Decreto-Lei nº 4.073, de 30 de janeiro de 1942) que, no mesmo ano, estendeu o 

ensino profissionalizante ao 2º ciclo, transformando o Liceu em Escola Técnica de Salvador. 

As etapas do Ensino Industrial foram definidas por esta Lei como primeiro ciclo, 

compreendendo ensino industrial básico, ensino de mestria, ensino artesanal e 

aprendizagem; e segundo ciclo para ensino técnico e ensino pedagógico.  

A partir daí, “inicia-se formalmente o processo de vinculação do ensino industrial à 

estrutura do ensino do país [...], uma vez que os alunos formados nos cursos técnicos 

ficavam autorizados a ingressar no ensino superior [...] direito até então não reconhecido 

[...]”. (MACHADO, 1982 apud BRASIL, 2010, p. 11).   

As Leis Orgânicas da Educação Nacional explicitavam, cada vez mais, a divisão 

entre o trabalho manual e o intelectual, pois o objetivo do ensino secundário e normal era 

                                                     
13

 Textos baseados no Projeto Político Institucional – PPI do IFBA, disponível em http://portal.ifba.edu.br/proen/PPIIFBA.pdf, e no Regimento 

Geral do IFBA, disponível em http://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/folder/regimento-do-ifba-1.pdf. 

http://portal.ifba.edu.br/proen/PPIIFBA.pdf
http://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/folder/regimento-do-ifba-1.pdf
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“formar as elites condutoras do país” (BRASIL, 1999), enquanto o objetivo do ensino 

profissional era oferecer “formação adequada aos filhos dos operários, aos desvalidos e aos 

menos afortunados, aqueles que necessitam ingressar, precocemente, na força de trabalho” 

(BRASIL, 1999). Somente na década de 1950, foi possível àqueles que completassem os 

cursos profissionalizantes, continuar sua formação nos níveis superiores, desde que 

prestassem exames das disciplinas não vistas nos seus cursos e que comprovassem 

conhecimento suficiente para prosseguir os estudos. A plena equiparação entre o ensino 

profissional e o acadêmico ocorreu, pelo menos formalmente, em 1961, com o advento da 

Lei nº 4.024 (LDBEN).  

Ainda com base nas propostas das Leis Orgânicas, o Governo Vargas sancionou, em 

1942, o Decreto-Lei que dispõe sobre a “Organização da Rede Federal de Estabelecimentos 

de Ensino Industrial”, abrindo espaço para que uma rede paralela de formação profissional, 

que atendesse mais rapidamente às demandas do processo de industrialização em 

consolidação, se organizasse em torno da Confederação Nacional da Indústria – CNI, que 

criou o Serviço Nacional dos Industriários (depois Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial - SENAI).  

Paulatinamente, as Escolas Técnicas foram transformadas em Escolas Técnicas 

Federais, passando a fazer parte da Rede Federal de Estabelecimentos de Ensino 

Industrial. A Escola Técnica de Salvador só foi incorporada à Rede Federal em 1965, através 

da Lei nº 4.759, e passou a ser denominada Escola Técnica Federal da Bahia – ETFBA.  

A década de 1960 foi, notadamente, importante para o desenvolvimento das políticas 

públicas no que se refere à formação técnica e tecnológica, no Brasil. De um lado, a Lei nº 

4.024/61 em seu Art. 104, permitia que os Conselhos de Educação pudessem autorizar o 

funcionamento, para fins de validade legal, “de cursos ou escolas experimentais, com 

currículos, métodos e períodos escolares próprios”. Esta medida propiciou, pela 

flexibilização, a criação dos primeiros cursos de tecnólogos no país. Como exemplo, é 

importante citar a criação do curso de Engenharia de Operação, com a duração de três 

anos, aprovado pelo Parecer CFE nº 60/63. Colocados em funcionamento somente em 

1965, pelo Decreto nº 57.075, estes cursos deveriam ser ministrados fora das universidades, 

sendo implantados em algumas Escolas Técnicas Federais.  

A Reforma Universitária de 1968 (Lei nº 5.540) reforçou a opção dos militares por 

esta “formação intermediária de graduação”, visando atender as necessidades imediatas do 

setor industrial, garantindo, ainda, aos tecnólogos, a possibilidade de aproveitamento destes 

estudos em outros cursos - mais especificamente na graduação plena. Por fim, em 1969, o 

Decreto nº 547/69 autoriza as Escolas Técnicas Federais a ofertar cursos profissionais 

superiores de curta duração. Na Bahia, assim como em muitos estados brasileiros, em 
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consonância com a política desenvolvida, foi fundada uma instituição específica para o 

ensino tecnológico, o Centro de Educação Tecnológica da Bahia – CENTEC, criado pela Lei 

nº 6.344, de 06 de julho de 1976, como autarquia federal do Ministério da Educação e 

Cultura.  

O CENTEC-BA iniciou suas atividades no bairro Monte Serrat, localizado em frente à 

Baía de Todos os Santos, com os cursos de Educação Tecnológica em Manutenção Elétrica, 

Manutenção Mecânica e Processos Petroquímicos. A seguir, foi criado o curso de 

Administração Hoteleira, depois transformado em Administração com ênfase em Hotelaria. 

Funcionando, ainda, neste período, no bairro Monte Serrat, o CENTEC-BA mantinha, no 

prédio da Engenharia Operacional, conhecido como Anexo, na ETFBA, os cursos de 

Tecnólogos em Produção Siderúrgica, Manutenção Elétrica, Manutenção Mecânica, 

Manutenção Petroquímica e Telecomunicações. No segundo semestre de 1981, a Diretoria 

do CENTEC-BA mudou sua sede para Simões Filho, em uma edificação preparada com o 

fim de abrigar uma Universidade Tecnológica, levando, em seguida, todos os seus cursos do 

bairro Monte Serrat e da ETFBA para sua nova sede.  

As décadas de 1970 e 1980 foram marcadas por um desenvolvimento conturbado da 

formação do tecnólogo, principalmente no que diz respeito à aceitação no campo de 

trabalho, face ao novo modelo formativo. As empresas não absorveram (havendo ainda hoje 

resistência) a ideia da existência de um profissional intermediário entre a engenharia e o 

trabalho técnico. No entanto, no período seguinte, principalmente a partir de 1994, se 

desencadeou um processo significativo de expansão desta modalidade de ensino.  

De outro lado, o Art. 100 da Lei nº 4.024 propiciava várias experiências com o ensino 

profissionalizante. A partir da promulgação da Lei nº 5.692/71 da Reforma do Ensino, 

consequência dos acordos MEC/USAID e da concepção tecnicista da educação, 

incorporados durante a década de 1960, ocorreu uma expansão do ensino 

profissionalizante, que, neste período, passou a ser oferecido não apenas por instituições 

especializadas, mas por outras que decidiram investir nessa modalidade de ensino.  

Desse quadro não podem ser ignoradas as centenas e centenas de cursos ou 

classes profissionalizantes, sem investimentos apropriados e perdidos dentro de um 

segundo grau, supostamente único. Dentre seus efeitos vale destacar: a introdução 

generalizada do ensino profissional no segundo grau que se fez sem a preocupação de se 

preservar a carga horária destinada à formação de base; o desmantelamento, em grande 

parte, das redes públicas de ensino técnico então existentes, assim como a 

descaracterização das redes do ensino secundário e normal mantidas por estados e 

municípios; a criação de uma falsa imagem da formação profissional como solução para os 

problemas de emprego, possibilitando a criação de muitos cursos mais por imposição legal e 
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motivação político eleitoral que por demandas reais da sociedade. (BRASIL, 1999, p.9).  

Não se tratava, portanto, da formação profissional da população, vinculada às 

necessidades da sociedade brasileira. O falso discurso da “empregabilidade”, isto é, de que 

a formação garantiria o emprego foi muito difundido, fazendo crer que a nova organização 

do “segundo grau” garantiria, por si só, o pleno emprego e a satisfação das necessidades de 

qualificação profissional exigidas para o desenvolvimento econômico do país. O que se viu 

foi a implantação de cursos mais baratos (secretariado, técnico em contabilidade e outros), 

pois não havia recursos para a compra de equipamentos e, além disso, a rápida saturação 

do campo de trabalho na medida em que a forma de contratação de professores não 

permitia a mobilidade na oferta dos cursos que se tornaram obrigatórios nas redes públicas 

de ensino.  

Somente com a promulgação da Lei nº. 7.044, em 1982, que facultou às escolas 

públicas o ensino profissionalizante, as instituições especializadas na formação profissional 

puderam reivindicar atenção maior dos organismos de fomento para a situação de penúria a 

que estavam submetidas.  

O processo de redemocratização do país teve seu auge com o movimento por 

eleições diretas para presidente, no ano de 1984. Acoplada a esta reivindicação, a 

sociedade brasileira exigia a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. As 

eleições presidenciais ocorreram somente no final da década, em 1989, no entanto o 

movimento garantiu a formação da Assembleia Nacional Constituinte que, em um processo 

eivado de contradições, promulgou, em outubro de 1988, a nova Constituição da República 

Federativa do Brasil.  

A necessidade de regulação dos princípios estabelecidos na Carta Magna 

desencadeou, no setor educacional, a disputa em torno de um projeto de Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) que atendesse aos diversos interesses econômicos e 

sociais expressos nos movimentos que se organizaram em frente a uma comissão criada no 

parlamento federal para a elaboração da nova Lei.  

É preciso fazer um parêntese para afirmar que a transformação de três Escolas 

Técnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica já havia ocorrido em 1978 

com a promulgação da Lei nº 6.545/78, ainda no regime militar, confirmando seu interesse 

pela formação do tecnólogo. Em que pesem as discussões em torno da LDB, a manutenção 

desta política pode ser percebida com a transformação, em 1993, no Governo do Presidente 

Itamar Franco, da Escola Técnica Federal da Bahia em Centro Federal de Educação 

Tecnológica (Lei nº 8.711/93).  

A Lei nº 8.948, que criou o Sistema Nacional de Educação Tecnológica, foi 

promulgada apenas um ano depois, em dezembro de 1994, em pleno processo de 
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discussão da nova LDB.  

Há de se ressaltar que a Lei nº 8.711/93 que transformou a ETFBA em CEFET-BA, 

em seu parágrafo único do Art. 1º, incorpora “ao Centro Federal de Educação Tecnológica... 

o Centro de Educação Tecnológica da Bahia - CENTEC, criado pela Lei nº 6.344, de 6 de 

julho de 1976, inclusive seu acervo patrimonial, instalações físicas, recursos financeiros e 

orçamentários, e o seu pessoal docente e técnico-administrativo”.  

Na Bahia, tivemos um quadro diferente. Enquanto as demais escolas criaram o 

ensino tecnológico nas suas Instituições, o CEFET-BA ao incorporar o CENTEC, já recebe, 

com estrutura e pessoal, o ensino tecnológico. Esta situação, nova para as duas instituições 

baianas, gerou certo desconforto, na medida em que foram mantidos os dirigentes da 

ETFBA na Direção do CEFET e esta deveria conduzir o processo de formulação de um 

regimento que atendesse as características da nova Instituição com a incorporação dos 

cursos tecnológicos e suas necessárias estruturas, pedagógicas e administrativas.  

É, neste período, também, que o CEFET-BA se expandiu com a criação e 

implantação das Unidades de Ensino Descentralizadas – UNEDs. A Portaria Ministerial nº 

1.135, de 01 de agosto de 1994 criou a UNED - Barreiras; a Portaria Ministerial nº 1.718, de 

15 de dezembro de 1994 criou a UNED - Vitória da Conquista; a Portaria Ministerial nº 

1.719, de 15 de dezembro de 1994 criou a UNED - Eunápolis e a Portaria Ministerial nº 

1.720, de 15 de dezembro de 1994 criou a UNED - Valença.  

A Lei nº 9.394/96, LDB, promulgada em dezembro de 1996, deu um destaque para a 

educação profissional, caracterizando-a como uma modalidade educacional articulada com 

as diferentes formas de educação, o trabalho, a ciência e a tecnologia, conduzindo o 

cidadão trabalhador ao “permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”.  

O Art. 39 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) define 

o oferecimento da Educação Técnica e Tecnológica previsto anteriormente, reafirmando sua 

integração “às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia”, 

ampliando sua oferta, para além dos egressos do sistema de ensino nos níveis básico e 

superior, aos “trabalhadores em geral, jovem ou adulto”, devendo, portanto, essa 

modalidade de ensino estar em consonância com os diversos setores da economia e da 

sociedade, oferecendo mecanismos de educação continuada, sem perder de vista a 

formação cultural, profissional, política e ética dos cidadãos, como trabalhadores produtivos 

e agentes na construção da equidade social.  

As críticas à tal medida ocorreram no sentido de que a separação da formação média 

e do ensino profissionalizante fundava-se na diminuição dos custos para o oferecimento do 

ensino médio na mesma medida em que elitizava o acesso à escolarização, pois os jovens 

das camadas populares buscariam a profissionalização antes mesmo de completarem a 
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educação básica. Os movimentos sociais, principalmente as organizações ligadas aos 

CEFETs (professores e técnicos), firmaram uma grande resistência ao Decreto Nº 2.208/97, 

sem qualquer repercussão nos órgãos normativos.  

A substituição do Decreto nº 2208/97 ocorreu somente em julho de 2004 com a 

edição do Decreto nº 5.154. Esta nova legislação, oriunda do debate iniciado com a criação 

do “Pacto pela Valorização da Educação Profissional e Tecnológica: por uma 

profissionalização sustentável”, retoma a articulação entre a educação profissional 

tecnológica e a educação básica, reeditando os cursos técnicos integrados e incorporando à 

educação profissional, também a Educação de Jovens e Adultos, “objetivando a qualificação 

para o trabalho e a elevação do nível de escolaridade do trabalhador, o qual, após a 

conclusão com aproveitamento dos referidos cursos, fará jus a certificados de formação 

inicial ou continuada para o trabalho.” (BRASIL, 2004).  

Os artigos 39 a 42 do Capítulo III da LDB, que tratam da Educação Profissional, 

foram modificados pela Lei nº 11.741/2008 e regulamentados pelo Decreto nº 5.154/04, pela 

Resolução CNE/CEB nº 06/2012, de 20 de setembro de 2012, que estabelece diretrizes 

curriculares nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, e pela 

Resolução CNE/CP nº 03/2002, de 18 de dezembro de 2002, institui diretrizes curriculares 

nacionais para os cursos superiores de tecnologia.  A partir do Decreto nº 5.154/04, 

retomou-se, além das ofertas já existentes, a integração entre o Ensino Médio e a Educação 

Profissional, conforme já previsto no artigo 36, inciso I da LDB e Parecer CNE/CEB nº 

39/2004.  

 A Educação Profissional deixou de ser concebida como um simples instrumento de 

política assistencialista ou de ajustamento linear às demandas do mercado. Ela foi 

concebida, após o Decreto nº 5.154/04, para que os cidadãos tivessem efetivo acesso às 

conquistas científicas e tecnológicas da sociedade, que tanto poderiam modificar suas vidas 

e seus ambientes de trabalho. No entanto, o termo educação profissional introduziu uma 

ambiguidade no que tange ao entendimento básico da educação, conduzindo ao 

reducionismo de compreender a educação no seu sentido mais amplo e interpretar suas 

atividades como formação profissional.  

 Na verdade, não há consenso sobre o significado dos termos utilizados, mas é 

preciso reconhecer que há critérios técnicos políticos e referências conceituais para sua 

opção. Com efeito, as definições ou teorias não aparecem isoladas dos projetos e dos 

processos em que são gerados. Sua escolha, de modo explícito ou não, obedece às 

necessidades de legitimação do projeto maior, que utiliza e interpreta tais denominações. É 

preciso perceber, portanto, em que conjuntura e em que correlação de forças, na sociedade 

e nas instituições de representação, foram produzidos os projetos e estabelecidas as 
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prioridades no processo de formação cultural da população brasileira.  

Com o objetivo de expandir, ampliar, interiorizar e consolidar a Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, democratizando e ampliando o acesso a vagas na 

educação profissional, no ano de 2005, ocorre a 1ª fase do plano de Expansão. Neste ano, 

foram criadas as unidades de Santo Amaro, Porto Seguro, Simões Filho e Camaçari.   

A Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, instituiu a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e transformou os Centros Federais de Educação 

Tecnológica em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; dentre eles o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, instituição pluricurricular e 

multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos 

com as suas práticas pedagógicas.  

Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e 

supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os Institutos Federais são 

equiparados às Universidades Federais. No âmbito de sua atuação, o Instituto Federal da 

Bahia exerce o papel de Instituição certificadora de competências profissionais, possui 

autonomia para criar e extinguir cursos, nos limites de sua área de atuação territorial, bem 

como para registrar diplomas dos cursos oferecidos, mediante autorização do seu Conselho 

Superior (CONSUP), aplicando-se, no caso da oferta de cursos à distância, a legislação 

específica.  

No Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica – Fase II, 

em 2010, foram inaugurados campi nos municípios de Feira de Santana, Ilhéus, 

Irecê, Jacobina, Jequié, Paulo Afonso e Seabra. Na Fase III, no ano de 2012, foi 

autorizada a implantação de novos campi nos municípios de Brumado, Euclides da 

Cunha, Juazeiro, Lauro de Freitas e Santo Antônio de Jesus.  

3.2 Perfil Institucional: Missão, Princípios, Finalidades e Diretrizes 

O IFBA tem por missão promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo 

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

desenvolvimento sustentável do país, pautando-se na visão de transformar-se numa 

Instituição de ampla referência e de qualidade de ensino no País, estimulando o 

desenvolvimento do sujeito crítico, ampliando o número de vagas e cursos, modernizando 

as estruturas físicas e administrativas, bem como ampliando a sua atuação na pesquisa, 

extensão, pós-graduação e inovação tecnológica (IFBA, 2012), pautando-se, para tanto, nos 

seguintes princípios:  
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 Indissociabilidade: Será sempre observada a integração entre ensino, pesquisa e 

extensão, assim como a Instituição buscará a articulação de diferentes áreas de 

conhecimento;  

 Verticalização: Verticalização entre os diversos níveis e modalidades de ensino;  

 Continuidade: As áreas técnicas/tecnológicas promoverão oportunidades para uma 

educação continuada;  

 Unificação: Buscar-se-á a unificação entre cultura/conhecimento e trabalho, para 

desenvolver as funções do pensar e do fazer;  

 Integração: A busca da integração interdisciplinar permitirá a geração, construção e 

utilização do conhecimento produzido pelo ensino e pela pesquisa aplicada para solução 

de problemas econômico-sociais da região. A vinculação estreita à tecnologia, destinada 

à construção da cidadania, da democracia e da vida ativa de criação e produção 

solidárias em uma perspectiva histórico crítica; 

 Inovação: A implementação da inovação científica, tecnológica, artística, cultural, 

educacional e esportiva deverá orientar as ações da Instituição;  

 Democracia: A Instituição promoverá a vivência democrática, buscando a participação da 

comunidade acadêmica nos processos de planejamento e gestão. 

 Qualificação: A Instituição buscará, de modo permanente, a qualificação e a capacitação 

de seu quadro de pessoal e a melhoria de sua estrutura, de seus processos 

organizacionais e de seus programas e ações;  

 Autonomia: O IFBA preservará a autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar 

e de gestão financeira e patrimonial;  

 Respeito: A Instituição deverá assegurar o respeito e a valorização da pessoa humana 

em sua singularidade e diversidade;  

 Responsabilidade: O instituto terá compromisso com o bem público, sua administração e 

sua função na sociedade, primando sempre pelo bem comum, pela ética e priorizando a 

se integrar à sociedade em seu contexto socioeconômico e cultural no âmbito regional, 

nacional e internacional;  

 Difusão: O IFBA disponibilizará todo conhecimento que desenvolver, dando suporte aos 

arranjos produtivos locais, nas áreas social e cultural;  

 Permanência: A instituição deverá desenvolver uma política de assistência aos 

estudantes em situação de vulnerabilidade social, possibilitando a acessibilidade e 

inclusão de pessoas com deficiências e necessidades educativas específicas;   
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 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;  

 Qualidade: O IFBA buscará sempre a excelência no Ensino na Pesquisa e Extensão;  

 Equidade: O Instituto promoverá nas suas relações ações de equidade;  

 Transparência: Os servidores, principalmente quando ocuparem um cargo de direção ou 

função gratificada, têm a obrigação de divulgar seus atos administrativos e pedagógicos 

de forma ampla, irrestrita, permanente, atendendo assim o princípio da publicidade da 

administração pública;  

 Sustentabilidade: O IFBA comprometer-se-á com a preservação ambiental, de forma a 

garantir a sustentabilidade nas suas ações.  

 Trabalho: O trabalho assumido como princípio educativo, tendo sua integração com a 

ciência, a tecnologia e a cultura como base da proposta política-pedagógica e do 

desenvolvimento curricular.  

Quanto às finalidades e objetivos deste Instituto, dois documentos respaldam esta 

questão, sendo eles: a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 e as Concepções e 

Diretrizes dos Institutos Federais. A referida lei apresenta as finalidades dos Institutos 

Federais, no artigo 6º, a saber:  

 Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, 

formando e qualificando cidadãos, com vistas à atuação profissional nos diversos 

setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e 

nacional;  

 Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 

investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas 

sociais e peculiaridades regionais;  

 Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e 

educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os 

recursos de gestão;  

 Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos 

produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das 

potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 

Instituto Federal;  

 Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de 

ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento do espírito crítico, 

voltado à investigação empírica;  
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 Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas 

instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização 

pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino;  

 Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;  

 Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o 

cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;  

 Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 

notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.  

A Lei 11.892/2008 apresenta os objetivos dos Institutos Federais, no artigo 7º, a saber:  

 Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de 

cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da 

educação de jovens e adultos;  

 Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a 

capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em 

todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica;  

 Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e 

tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;  

 Desenvolver atividades de extensão, de acordo com os princípios e finalidades da 

educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os 

segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de 

conhecimentos científicos e tecnológicos;  

 Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à 

emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e 

regional; 

 Ministrar educação superior, incluindo pós-graduação.  

Em consonância com a missão do IFBA, sua função social e as diretrizes da legislação 

atual, bem como os programas de Governo, o PPI se estrutura a partir das seguintes 

Diretrizes: 

 Fortalecimento em nível estadual, nacional e internacional da identidade do IFBA; 

 Implantação do IFBA e sua estrutura de Campi;  

 Políticas de fortalecimento do ensino e ampliação do número de vagas no Estado da 

Bahia;  

 Definição de políticas institucionais visando o fortalecimento da imagem do IFBA como 

Instituição de Ensino Superior;  

 Implantação de políticas de fortalecimento e ampliação da pesquisa e da pós-graduação;  

 Fortalecimento de políticas de extensão nos processos institucionais;  
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 Implantação de políticas administrativas de fortalecimento e ampliação da 

democratização nos processos institucionais;  

 Melhoria constante da infraestrutura em todas as atividades institucionais e 

investimentos contínuos para promover a acessibilidade às pessoas com necessidades 

especiais;  

 Promover políticas institucionais visando a inclusão social (étnica, gênero, necessidades 

especiais, etc.);  

 Investimentos constantes na formação, capacitação, qualificação e adequação 

profissional de todos os servidores;  

 Implantar, desenvolver e consolidar uma política de Educação a Distância – EAD no 

IFBA.  

 Criação de novos Cursos: Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Superior, 

com ênfase nos cursos de licenciaturas.  

A partir do Termo de Acordo de Metas e Compromissos (TAMC), celebrado entre o 

Ministério da Educação e os Institutos Federais, o IFBA passa a assumir metas tendo em 

vista a eficácia nas respostas na formação profissional, a democratização do conhecimento 

científico e tecnológico e a interação com os arranjos produtivos, sociais e culturais locais. O 

Instituto Federal assume o compromisso de uma atuação pautada na democratização do 

acesso e permanência, o que implica na ampliação da oferta de vagas e redução das taxas 

de evasão.  

3.3 Histórico do IFBA - Campus Eunápolis 

Eunápolis é um município brasileiro do estado da Bahia situado às margens da BR101 

e BR367, com uma área territorial de 1.425,968 km², situado na Costa do Descobrimento, 

região do Extremo Sul da Bahia, a 647 km da capital, Salvador. Sua população está 

estimada em 114.275 habitantes, sendo então a 16ª cidade mais populosa do estado em 

2015, segundo o IBGE. Teve sua origem com o início da construção da BA 02, hoje BR 101 

e das demais estradas vicinais. Seus primeiros moradores foram trabalhadores braçais e 

garimpeiros advindos de diversas localidades, principalmente capixabas e mineiros que se 

aglomeraram no acampamento da empresa ENENGE, construtora da rodovia. Nascia então 

o povoado de “64”, que mais tarde viria a ser a cidade de Eunápolis.  

Segundo relatos, esse ramal foi construído entre os anos de 1949 e 1950. 

Posteriormente a região ganha impulso com a implantação em 1973, da BA002 (hoje 

BR101), que liga a Bahia ao Espírito Santo, quando surgiram as rodovias vicinais, ligando as 

cidades do sul da Bahia à rodovia principal.  
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Para efeito de melhor organização e ação sobre o desenvolvimento regional, o Estado 

da Bahia está dividido em 27 (vinte e sete) Territórios de Identidade. O município de 

Eunápolis situado no chamado Território Costa do Descobrimento possui extensão territorial 

de 12,1 mil quilômetros quadrados, população total de 342,3 mil habitantes, considerado o 

segundo mais populoso. O Território Costa do Descobrimento é composto por mais sete 

municípios: Belmonte, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itapebi, Porto Seguro e Santa Cruz 

Cabrália, conforme pode-se verificar no mapa a seguir:  

 

  

Figura 1 Mapa do Território do Descobrimento e localização do município de Eunápolis na Região do 

Extremo Sul da Bahia. Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR (2012) 

O processo de urbanização deu-se mais intensamente a partir da década de 1970, 

com a implantação da BR 101, que impulsionou uma série de transformações na estrutura 

socioeconômica regional, que asseguraram a inserção do município no conjunto da 

economia mundial.  

A localização geográfica e o processo histórico de urbanização fazem de Eunápolis 

uma zona de oferta de serviços diversos (bancário, médico-hospitalar, educacional), 

atividades comerciais e industriais, especialmente as do ramo madeireiro. 

Nesse processo de transformação, as pessoas vinham em busca de melhores 

condições de vida. No período de 1980-1990, houve um acelerado crescimento demográfico 

motivado, principalmente, por uma forte intensificação dos fluxos migratórios e não pelo 

crescimento vegetativo. Pessoas são atraídas das cidades circunvizinhas como: Itabela, 

Itagimirim, Guaratinga, Porto Seguro, Belmonte, Santa Cruz de Cabrália, Itapebi. A cidade 

também exerce atração sobre outros Estados (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro 

e São Paulo) e sobre a Região Litoral Sul após o declínio da lavoura cacaueira (SEI, 1998, 

p. 48-49). 
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Sua localização próxima a Porto Seguro, importante polo turístico da região da Costa 

Sul da Bahia e a BR -101 gerou um grande incremento na oferta de bens e serviços e 

facilidade de acesso de pessoas de oriundas de outras regiões. Consequentemente, esse 

aumento de fluxo migratório, sem uma adequação da infraestrutura urbana, termina por 

desencadear um desequilíbrio na demanda e oferta de serviços a população.  

O acelerado crescimento das cidades de Teixeira de Freitas e 

Eunápolis e a posição estratégica que ocupam o eixo da BR 101 

transformaram-nas em importantes centros de oferta de bens e serviços e 

num polo atrativo para inúmeros desempregados que a elas acorrem, de 

diversas regiões do Estado e do País, em busca de um meio de vida. A 

concentração nessas cidades de um contingente de desempregados e 

subempregados, vivendo dos mais variados serviços e em condições 

extremamente precárias, tem repercutido sobre os serviços públicos, 

aumentando significativamente, a carência de habitação, de esgotamento 

sanitário, de abastecimento d’água, de energia elétrica, de saúde e 

educação. (CAR, 1994, p.59). 

A implantação da empresa Veracel, do setor de celulose na região, no final da década 

de 90, resultou no aumento da migração para a região, na expansão do comércio e serviços 

e na busca por profissionais qualificados de diversas áreas, além da necessidade de suprir 

postos de trabalho no segmento do comércio e serviços que vêm se expandindo com 

pessoal qualificado. 

De acordo com dados do IBGE/2010, Eunápolis é o décimo oitavo município no 

ranking do Estado da Bahia, apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDH – M) de 0, 677. Segundo a classificação do PNUD, o município está entre as regiões 

consideradas de médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8) e em relação aos 

outros municípios do Estado, Eunápolis ocupa a 12ª melhor posição. O índice de IDHM 

Educação segue a mesma tendência e o último índice informado é 0,572.  

Outro fator de desempenho do município se evidencia nas formas de produção 

agrícola e na pecuária. Segundo pesquisa realizada nas Secretarias Municipais de Finanças 

e Agricultura, o setor secundário representou em 2007, 35,50% da economia local. Quanto à 

produção agrícola, atualmente prevalece o cultivo do mamão e da mandioca, além de outras 

atividades do setor, com maior expressividade, a apicultura e a piscicultura. 

De acordo com as Secretarias de Finanças e de Agricultura de Eunápolis/2009, apesar 

do desenvolvimento, situações como falta de emprego têm se mostrado como um dos 

grandes desafios para o município. 

 É possível identificar três fatores como principais causas sociais: as decadências da 

agricultura cacaueira, do extrativismo vegetal e do êxodo rural estimulado pelas duas causa 

anteriormente citadas.  
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Em relação aos minerais não metálicos, apresenta-se uma maior possibilidade de 

expansão através de empresas de beneficiamento de granito e mármore, graças aos 

incentivos oferecidos pela Prefeitura Municipal que pretende promover a instalação deste 

tipo de empreendimento no município.  

Dessa forma, o município de Eunápolis tem como principais atividades econômicas, o 

Comércio e a Prestação de Serviços, além de Indústria e Agricultura, com cerca de 2.325 

empresas instaladas, que contribuem para a geração de um Produto Interno Bruto em torno 

de 2.066.817 milhões de reais (IBGE, 2013). Com relação à empregabilidade, observa-se 

que a taxa de desocupação no município apresenta um percentual ainda baixo, proporcional 

à taxa estadual. No entanto, observa-se um crescimento dos setores de comércio e 

prestação de serviços que vem aumentando a oferta de empregos formais para a população 

escolarizada em nível médio e superior. 

Nesse cenário, ao procedermos a análise da geração de empregos no Estado da 

Bahia, no período de 2001 - 2010, verificamos que o Território da Região da Costa do 

Descobrimento evidenciou baixo nivel de crescimento, se comparado aos demais territórios. 

 

Figura 2 Empregos formais gerados pelo Território de Identidade da Bahia, 2001-2010. Fonte: 

http://xvienanpur.com.br/anais/?wpfb_dl=338. 

Nesse caso, foram identificados no período, de 835 a 10.000 empregos formais 

gerados, com carteira de trabalho assinada, enquanto a Região Metropolitana de Salvador 

http://xvienanpur.com.br/anais/?wpfb_dl=338
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contribuiu com um número compreendido entre 50.001 e 241.913, que corresponde a 35,5% 

dos empregos criados em todo o Estado. 

Dessa forma, fica evidente a necessidade de investir de forma planejada na região de 

abrangência de Eunápolis no sentido de dinamizar seu potencial de desenvolvimento em 

especial na criação de oportunidades de formação universitária. 

O campus Eunápolis foi inaugurado em 1994, iniciando suas atividades em 1995, com 

a realização de cursos de extensão, Pró Técnico (Curso Preparatório para o ingresso no 

IFBA) e o curso de Pós-Graduação lato sensu em Epistemologia Genética e Educação, em 

convênio com a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e a Prefeitura Municipal de 

Eunápolis.  

Em 1996, foram ofertados os Cursos Técnicos em Enfermagem e Turismo, de acordo 

com a Lei Federal nº 5.692/71 e nº 7.044/82, sendo que, com a desvinculação do Ensino 

Técnico em relação ao Ensino Médio, em 1999, ofereceu-se os cursos técnicos em 

Edificações, Turismo e Hospitalidade, e em 2000, o Curso Técnico de Enfermagem, 

seguindo orientações da Lei nº 9.394/96 e Decreto Federal nº 2.208/97. Com o Decreto nº 

5.154/04, retomamos a estrutura curricular que integra Educação Geral com formação 

técnica-profissionalizante, uma referência nacional de qualidade da Rede Federal de 

Educação Profissional. 

Ao longo de todos esses anos, foram desenvolvidas, ainda, atividades como: 

Telecurso de 1º e 2º Graus, Incubadora Tecnológica de Eunápolis, Curso Emergencial de 

Auxiliar de Enfermagem, além de seminários e encontros na área de educação, formação 

profissional, ciência, tecnologia e meio ambiente. Atualmente são ofertados Cursos Técnicos 

de nível médio modalidade integrada em Edificações, Informática e Meio Ambiente, Cursos 

Técnicos de nível médio modalidade subsequente em Enfermagem, Meio Ambiente e 

Segurança do Trabalho e Cursos Superiores em Engenharia Civil, Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas e Licenciatura em Matemática, que teve a oferta iniciada no 

campus em 2005.  

3.4 Histórico do Curso 

A implementação de uma Licenciatura em Matemática no IFBA/Campus Eunápolis fez 

parte do desejo desta comunidade, ganhando especial importância após manifestação do 

interesse do Governo Federal em investir na formação de professores do país.  

Muitas características próprias desse Campus justificavam a criação do curso de 

licenciatura em questão, dentre elas o número de professores da área de exatas, além da 

formação dos professores em outras áreas do conhecimento, o que viabilizava a 

implementação do Curso de Licenciatura em Matemática.  
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O que se pretendia no Curso de Licenciatura em Matemática era dar oportunidade ao 

aluno de conhecer e refletir sobre as diversas linhas do pensamento matemático 

contemporâneo, visando o aperfeiçoamento dos modelos de ensino da Matemática, pensar 

na utilização de atividades que enriquecessem as aulas, dar ênfase às inúmeras 

possibilidades de uso da matemática no cotidiano das pessoas, além de suas contribuições 

nas diversas áreas do conhecimento, valorizando o contato social nos trabalhos em grupo, 

mostrando ao aluno a necessidade de estar mais voltado para a realidade de seu público 

alvo, percebendo seu desenvolvimento cognitivo, resgatando o conhecimento vivenciado 

anteriormente. Essas concepções de ensino acabaram por se tornar fonte geradora de 

algumas das ideias do então Projeto de Curso de Licenciatura em Matemática.  

Buscando conhecer a demanda de vagas nessa área, foram realizados levantamentos 

sobre a graduação dos professores de Matemática das cidades que integravam o Núcleo 

Territorial de Educação 27 (NTE 27), a antiga Diretoria Regional de Educação (DIREC 08), 

das quais recebemos alunos matriculados até o presente momento. Atualmente, o NRE 27 

compreende as cidades de Belmonte, Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itapebi, 

Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália e contava apenas com um número reduzido de 

professores com Licenciatura Plena em 2004. Os demais professores que atuavam nessa 

área de ensino, assim como nas outras áreas, não possuíam formação específica, sendo 

que muitos não possuíam formação sequer em nível de Ensino Médio. Esses aspectos 

acerca da formação dos professores que atuavam no Ensino Fundamental e Médio na 

cidade de Eunápolis e região constituíram-se como um dos principais fatores que levavam à 

evasão e à repetência dos alunos em nossa escola, uma vez que a complexidade das 

disciplinas da área de exatas exigia um conhecimento específico, o que implicavam 

diretamente na aplicação para o ensino. 

A mesma situação ocorria no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de 

Eunápolis que contava com apenas um professor Licenciado em Matemática.  

Essa carência de professores licenciados nas cidades pertencentes à antiga DIREC 

08 podia, em grande parte, ser explicada pela distância que separava as pessoas 

interessadas em realizar o curso nas instituições acadêmicas que ofereciam Licenciatura em 

Matemática. De fato, as cidades mais próximas de Eunápolis oferecendo o curso de 

Licenciatura em Matemática encontravam-se nos municípios de Teixeira de Freitas e Ilhéus, 

que distam 162 km e 249 km, respectivamente. Além destas localidades, na Bahia, existe 

também o curso de Licenciatura em Matemática na capital baiana, Salvador, e na cidade de 

Feira de Santana, cujas distâncias para Eunápolis são, respectivamente, de 567 km e 559 

km. Uma distância considerável para se percorrer diariamente, ida e volta, após haver 
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lecionado várias horas e ainda tendo assistido a 4 horas de aulas. Diante disse, levando em 

consideração:  

a. a urgente necessidade de formar professores habilitados para Eunápolis e 

municípios circunvizinhos;  

b. a sensibilidade dos dirigentes e professores do IFBA/Campus Eunápolis para 

com as demandas sociais da comunidade na qual esse Campus se insere;  

c. a inegável titulação e competência dos professores do antigo CEFET-BA para 

lecionarem no curso;  
foi criado o Curso de Licenciatura Plena em Matemática do IFBA/Campus Eunápolis em 

2005 pela Resolução nº 06, de 03 de Junho de 2004, do Conselho Diretor do antigo CEFET-

BA.   

O Curso de Licenciatura em Matemática do IFBA/ Campus Eunápolis foi reconhecido 

pelo MEC/CFE, por meio da Portaria nº 883, de 15 de abril de 2011. Desde a data de sua 

criação, o curso encontrava-se subdividido em 8 (oito) períodos, perfazendo um total de 

3260 horas.  A conclusão da primeira turma, composta por 8 (oito) alunos, do Curso de 

Licenciatura Plena em Matemática aconteceu no segundo semestre de 2008. 

O curso de Matemática foi regularmente avaliado pelo Exame Nacional de Cursos, por 

meio do qual os graduandos submetem-se à avaliação externa proposta pelo Ministério da 

Educação – MEC, através do instrumento denominado Exame Nacional de Cursos – ENC e 

o Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE. Após o Ciclo Avaliativo de 2014, 

o curso de Licenciatura em Matemática do IFBA/Campus Eunápolis teve o seu 

reconhecimento renovado, pela Portaria nº 1.094, de 24/12/2015, publicada em 30/12/2015. 

Decorridos doze anos desde sua implantação, constata-se que diante das novas 

demandas sociais, dos avanços das tecnologias aplicáveis ao ensino, das novas tendências 

pedagógicas e a implantação da Resolução CNE/CP nº 02, de 1 de julho de 2015, que 

institui as novas 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, não mais preenchem as condições 

necessárias ao desenvolvimento dos saberes, competências e habilidades necessárias à 

formação de docentes com Licenciatura em Matemática para atuar do 6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio.  

Com o decorrer do tempo, foram realizadas diversas discussões sobre o andamento 

do curso, a ampliação do tempo mínimo de integralização, o qual passou de quatro para 

quatro anos e meio, tal medida deve-se fato de evitar à evasão dos alunos que vinham 

ocorrendo nos semestres iniciais. Assim sendo, a partir de 2017, com a reformulação do 

Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática, o tempo mínimo de 
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integralização passa para 9 (nove) semestres e o máximo para 14 (catorze) semestres, e, 

além disso, a matriz curricular foi reformulada para atender as necessidades de um futuro 

Licenciado em Matemática comprometido com a melhoria do ensino-aprendizagem da 

Educação Básica, autorizada na Resolução CONSEPE/IFBA nº 20, de 25 de julho de 2017.  

3.5 Políticas Institucionais no Âmbito do Curso  

O IFBA possui como missão institucional “Promover a formação do cidadão histórico-

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

objetivando o desenvolvimento sustentável do país”, (IFBA, 2014), através da Educação 

Básica e Educação Superior.  

A partir do entendimento e da incorporação desta missão, e em consonância com as 

políticas de ensino previstas e/ou implantadas no PDI 2014-2018 do IFBA, o Curso de 

Licenciatura em Matemática do campus de Eunápolis adota os seguintes princípios 

norteadores fundamentados na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

previstos no PPI do IFBA(2013): 

i. Integração Acadêmica: através da articulação das diferentes áreas de conhecimento; 

ii. Verticalização: O IFBA promoverá oportunidades para que o aluno do Curso de 

Licenciatura em Matemática tenha uma educação continuada; 

iii. Integração da formação técnico-científica e histórico-crítica: a integração 

multidisciplinar permitirá a geração, transmissão e utilização do conhecimento 

produzido pelo ensino e pesquisa aplicada, para solução de problemas econômico-

sociais da região; 

iv. Inovação: a busca da inovação científica, tecnológica, artística e cultural deverá 

nortear as ações da Instituição;  

v. Respeito ao próximo, Ética, Responsabilidade Social;  

vi. Desenvolvimento sustentável e compromisso com o Meio Ambiente; 

vii. Compromisso Comunitário;  

viii. Ações afirmativas: inclusão e garantia de acesso e permanência para egressos de 

escolas publica, incluindo os afro-descendentes, garantindo-lhes ensino de qualidade 

com dignidade; 
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ix. Garantia da permanência do estudante da Instituição: desenvolver uma política de 

assistência permanente ao educando através de bolsas de iniciação científica, de 

trabalho e de monitoria. 

O Projeto do Curso de Licenciatura em Matemática embasado na 

indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão deverá seguir as seguintes 

diretrizes já previstas no PPI do IFBA:  

i. Estimular e valorizar a produção acadêmica nas atividades de ensino, pesquisa 

e extensão; 

ii. Consolidar a pesquisa e a extensão como prática permanente e fonte de 

retroalimentação curricular; 

iii. Articular as atividades de pesquisa e extensão às necessidades da comunidade 

em todos os domínios sociais para os quais a escola tenha potencial de atuação 

quer seja nos âmbitos tecnológico, artístico, ambiental, cultural, político e 

educacional como mecanismos de consecução da função social do IFBA; 

iv. Comprometer-se, através da pesquisa e extensão, com a execução de projetos 

comunitários que fomentem a geração de trabalho e renda, dentro da 

perspectiva de uma economia solidária, buscando sempre o desenvolvimento 

local sustentável; 

v. Incentivar a participação dos alunos nos grupos de pesquisa já existentes, 

estimulando o caráter interdisciplinar, que servirá de base para uma pós-

graduação forte e articulada com outros centros de pesquisa; 

vi. Realizar, prioritariamente, atividades de pesquisa e de extensão demandadas 

pela cadeia social e produtiva, no plano das inovações tecnológicas;  

vii. Promover a articulação pedagógica entre o ensino, a pesquisa e a extensão, 

para todos os projetos institucionais, garantindo sua plena divulgação; 

viii. Incentivar ações permanentes voltadas para a formação inicial e continuada de 

indivíduos e suas comunidades, considerando os aspectos socioeconômicos da 

região, em parceria com instituições municipais, estaduais e federais, bem como 

a iniciativa privada;  

ix. Instituir um programa de integração escola-comunidade (escola aberta), com 

oferta de cursos, palestras e atividades socioculturais, artísticas e desportivas, 
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educação ambiental e atendimento de outras demandas identificadas junto à 

comunidade; 

x. Ampliar os programas de integração escola-comunidade (escola aberta), com 

oferta de cursos, palestras e atividades sócio-culturais, artísticas, esportivas;  

xi. Viabilizar espaços sistemáticos de integração, intercâmbio cultural e convivência 

entre a comunidade acadêmica, a exemplo de encontros por área, seminários 

temáticos, listas de discussão, grupos de trabalho, revistas; 

xii. Articular, por meio de uma metodologia interdisciplinar, eixos como meio 

ambiente, sexualidade, gênero, drogas, entre outros relevantes para a 

sociedade;  

xiii. Implantar e manter atualizada uma política de assistência ao educando, que 

assegure a sua permanência na Instituição e viabilize programas como a 

alimentação balanceada e a saúde preventiva de qualidade;  

xiv. Promover oportunidades para que os estudantes visitem museus, laboratórios, 

exposições, centros de pesquisa, fábricas entre outros para melhor 

aproveitamento do conteúdo pertinente ao discente;  

xv. Viabilizar a consciência ambiental e a prática da sustentabilidade de forma 

transversal no IFBA, subsidiando a capacitação dos docentes neste aspecto. 

O panorama de mudança no perfil institucional (de Centro Federal de Educação 

Tecnológica – CEFET para Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – 

IFBA) vivenciado nos últimos anos tem demandado adequações dos parâmetros 

pedagógicos, bem como o estabelecimento de princípios e diretrizes que definam a 

articulação do tripé ensino-pesquisa-extensão. Nesse sentido, o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) do IFBA reformulado e aprovado em 2013, incorpora os pressupostos 

filosóficos e técnico-metodológicos gerais que norteiam as práticas acadêmicas e impactam 

diretamente no trabalho pedagógico desenvolvido pelo IFBA em suas modalidades e níveis 

de ensino.  

Em relação a proposta pedagógica que fundamenta as práticas educativas da 

instituição, elege-se a Pedagogia Histórico-Crítica, defendida por Saviani (2008). A opção 

por esta teoria adequa-se a missão da instituição, anteriormente apresentada. Assim, aliado 

a esses pressupostos temos a educação crítico-transformadora de Paulo Freire (SHOR, 

apud PPI, 2013, p. 40) que dá ênfase à utopia da construção da instituição pública de 
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qualidade, como condição para concretizar os valores e as práticas democráticas, tendo 

como norteadores, os princípios inerentes à participação e à autonomia.  

Nesse sentido, ainda para Freire, a prática de ensino deve ser desenvolvida como um 

processo de permanente investigação; que o educando é o sujeito de seu conhecimento e 

que a sua aprendizagem está associada a um processo constante de pesquisa; portanto, o 

exercício da docência e da pesquisa estão intimamente ligados, tomando-se como 

referência básica as temáticas de investigação o que se relaciona também com a educação 

superior, com a licenciatura e por assim dizer, com o curso de Matemática do IFBA, pois 

enquanto proposta pedagógica institucional apresenta-se também como proposta de 

formação profissional.  

Portanto, as políticas de ensino no IFBA, sinalizadas pelo PPI (2013), devem 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. Deve buscar ainda a articulação 

com a pesquisa e a extensão, de forma integrada entre os diversos níveis e modalidades de 

ensino e áreas do conhecimento, promovendo oportunidades para uma educação 

continuada, da educação básica à pós-graduação.  

As atividades de ensino do IFBA são desenvolvidas com os seguintes objetivos: 

i. Ampliar o número de vagas e criar cursos em todos os níveis e modalidades 

de ensino, de acordo com a demanda regional, priorizando o avanço e a 

garantia da qualidade do ensino e a estrutura física, didática e pedagógica de 

forma que todos os campi se adequem a Lei nº 11.892/2008, que garante o 

mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para educação 

profissional técnica de nível médio, e o mínimo de 20% (vinte por cento) das 

vagas para os cursos de licenciatura e/ou programas especiais de formação 

pedagógica; 

ii. Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, 

objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a 

atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas 

da educação profissional e tecnológica; 

iii. Estimular a criação de cursos em todos os níveis e modalidades de ensino, 

de acordo com a demanda regional e local, desde que respeitada a 

importância da manutenção da qualidade e excelência dos cursos já 
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oferecidos e a previsão da qualidade, logo que implementados os cursos 

propostos; 

iv. Implantar e modernizar todos os espaços de ensino e aprendizagem, levando 

em consideração a qualidade dos mesmos, bem como atender à demanda 

dos cursos, da pesquisa e da extensão e ao avanço tecnológico, científico e 

cultural das regiões. Os espaços implantados devem oferecer condições 

adequadas ao trabalho pedagógico, e de pesquisa e extensão, necessidades 

educacionais específicas, climáticas e de infraestrutura; 

v. Criar mecanismos para redução da evasão, abandono e repetência; 

vi. Criar mecanismos de promoção dos conhecimentos fundamentais para os 

alunos ingressantes no Instituto, em todas as modalidades e formas de 

ensino;  

vii. Adequar os espaços e tempos escolares às necessidades dos estudantes 

com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação e garantir os tempos necessários às atividades 

escolares desses estudantes; 

viii. Capacitar os servidores para o desenvolvimento das atividades acadêmicas 

para as pessoas com necessidades educacionais específicas; 

ix. Capacitar os servidores para o desenvolvimento das atividades na 

modalidade de ensino a distância; 

x. Implantar ações que promovam o ingresso e a permanência de estudantes 

oriundos de segmentos socioeconômicos em vulnerabilidade social e grupos 

historicamente excluídos; 

xi. Implantar ações que promovam o acesso, permanência e êxito de estudantes 

com necessidades educacionais específicas; 

xii. Atualizar, periodicamente, o acervo bibliográfico impresso e digital da 

Instituição, principalmente quando houver a solicitação de material 

bibliográfico inexistente na biblioteca, por parte da comunidade acadêmica e 

quando forem criadas novas demandas; 
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xiii. Criar Políticas de Assistência ao educando que promovam atividades 

acadêmicas como monitorias, tutorias, iniciação científica, intercâmbio 

científico-cultural e atividades curriculares de extensão; 

xiv. Fomentar a implantação de programas de pós-graduação, especialmente, 

mestrado (acadêmico e profissional) e doutorado; 

xv. Implementar no Instituto cursos de mestrados e doutorados como forma de 

estimular a atividade de pesquisa científica; 

xvi. Implementar um programa permanente de avaliação e acompanhamento das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

xvii. Articular parcerias com outras organizações, possibilitando a oferta de estágio 

curricular e outras atividades que aproximem o estudante de sua área de 

atuação, especialmente através da oferta regular de visitas técnicas;  

xviii. Estimular o trabalho de pesquisa e investigação científica, mirando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura 

e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que 

vive. 

Acrescenta-se ainda a articulação com o contexto regional no qual o Campus 

encontra-se inserido, a fim de promover o desenvolvimento regional na esfera social, 

econômica, ambiental e tecnológica.   

As Políticas de Extensão do Projeto do Curso de Licenciatura em Matemática 

embasadas no PPI do IFBA considera que as suas 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.  

Serão consideradas atividades de extensão as ações de caráter comunitário, incluindo 

atividades de divulgação artística, esportivo, cultural, científica e tecnológica.  
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As atividades de extensão do IFBA são desenvolvidas com os seguintes objetivos: 

i. Reafirmar a extensão como processo acadêmico indispensável à formação do 

estudante e ao intercâmbio com a sociedade;  

ii. Estruturar, desenvolver, implementar, avaliar e reavaliar sistemática e 

periodicamente ações, projetos e programas multi, inter ou transdisciplinar e 

interprofissional;  

iii. 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;  

iv. 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;  

v. 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;  

vi. Estender à sociedade os resultados das atividades de ensino e pesquisa, por 

meio da elaboração e difusão de publicações e outros produtos acadêmicos;  

vii. Estruturar e desenvolver mecanismos que promovam a interação contínua e 

recíproca entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão;  

viii. Viabilizar ações, projetos e programas de interesse acadêmico, científico, 

filosófico, tecnológico e artístico do ensino, da pesquisa e da extensão;  

ix. 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. 

Há entendimento da importância das práticas extensionistas para promover a 

articulação entre o saber fazer e a realidade socioeconômica, cultural e ambiental da região. 

Nesse sentido, as políticas de extensão, estão implantadas no âmbito do curso, 
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contemplando ações diversificadas, pelos diversos cursos. Nesses, são desenvolvidos 

projetos que visam a difusão, a socialização e a democratização do conhecimento produzido 

no curso para a sociedade. Sendo que os projetos a serem implementados tem como 

princípios norteadores, aqueles previstos pelo PDI (IFBA, 2014) do IFBA.  

[…] as atividades de extensão devem criar interlocuções entre o IFBA 

e a sociedade e vice-versa, propiciando mecanismos de acesso por toda e 

qualquer pessoa através de cursos de extensão e outros serviços, 

contribuindo para o crescimento profissional, artístico e cultural, melhorando 

assim a sua qualidade de vida, levando-se em conta também uma das 

principais demandas do século XXI: a consciência da preservação ambiental 

(IFBA, 2014, p.87).   

A pesquisa no IFBA deve ter por princípio a vinculação estreita com a ciência e 

tecnologia destinada à construção da cidadania, da democracia, de defesa do meio 

ambiente e da vida, de criação e produção solidárias em uma perspectiva emancipadora. 

Deve buscar ainda a articulação com o ensino e a extensão de forma verticalizada entre os 

diversos níveis e modalidades de ensino e áreas técnicas/tecnológicas, promovendo 

oportunidades para uma educação continuada.  

As atividades de pesquisa do IFBA são desenvolvidas com os seguintes objetivos: 

i. Fortalecimento da pesquisa por meio de concessão de bolsa de pesquisa (Pró- 

pesquisa, pesquisador, IC); 

ii. Ampliação do programa de bolsas de pesquisa para discentes;  

iii. Implementação de Programas de Pesquisa Intercâmpus e interinstitucionais;  

iv. Aumento da produção científica (Artigos) e tecnológica (Patentes);  

v. Consolidação, fomento e difusão da cultura de pesquisa institucional;  

vi. Implementação da gráfica institucional para publicações de periódicos e de 

material bibliográfico produzido pelos servidores e discentes;  

vii. Estruturação de ambientes coletivos para o desenvolvimento da pesquisa nos 

campus;  

viii. Ampliação e Consolidação da inovação tecnológica no IFBA;  
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ix. Estabelecimento de novas parcerias públicas e privadas para o desenvolvimento 

da pesquisa; 

x. Proporcionar o desenvolvimento de inovações educacionais e sociais e a 

geração de competências científicas e tecnológicas para egressos e 

pesquisadores do Instituto;  

xi. Elaboração de material didático-pedagógico; 

xii. Realização de eventos de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação nos campus. 

Atualmente, quanto às políticas de pesquisa, no âmbito do curso têm sido implantadas 

atividades de pesquisa pelos docentes e discentes por meio do desenvolvimento de projetos 

de iniciação científica e tecnológica, fomentados pelas principais agências de fomento 

estadual e federal – FAPESB e CNPq – através da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação 

e Inovação (PRPGI).  

Nesse contexto, os alunos de Licenciatura em Matemática do IFBA – campus 

Eunápolis são incentivados a participar de atividades de pesquisa e de eventos acadêmicos 

desde o primeiro período do curso. Para a participação de eventos regionais, nacionais e 

internacionais fora do campus, os discentes e docentes contam com auxílio financeiro da 

instituição, o que tem estimulado as pesquisas e trazido bons resultados. 

Em consonância com as metas estipuladas pela PRPGI no PDI 2014-2018 (IFBA, 

2014), no curso têm sido previstas e implantadas as seguintes políticas:  

i. participação nos editais dos programas institucionais de iniciação científica e 

tecnológica (PIBIC e PIBIT);  

ii. aumento da produção científica e tecnológica;  

iii. fortalecimento da visibilidade científica e tecnológica do IFBA, bem como do 

curso de Licenciatura em Matemática, através da divulgação de trabalhos em 

eventos científicos;  

iv. estruturação dos laboratórios de ensino/pesquisa para o desenvolvimento da 

pesquisa;  

v. estabelecimento de novas parcerias públicas e privadas para o desenvolvimento 

da pesquisa; 
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vi. estímulo à formação e consolidação de grupos de pesquisa que fortaleçam as 

áreas estratégicas, bem como a articulação com outras áreas 
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4 JUSTIFICATIVA  

O Projeto do Curso de Licenciatura em Matemática, ora apresentado, dá continuidade 

a um processo iniciado por docentes e especialistas do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), que empreenderam um longo processo de discussão 

e amadurecimento de ideias acerca da formação docente a ser realizada pelas licenciaturas 

do IFBA, desde 2012. Naquela época a intenção era buscar alternativas para responder aos 

desafios que são colocados pela sociedade contemporânea, em relação à escolarização dos 

indivíduos, nos níveis básico e profissional na área de Matemática.  

Posteriormente, o processo de revisão e reformulação tem continuidade através de 

uma equipe de docentes do campus Eunápolis que busca formas de integrar as discussões 

e estudos anteriores, as demandas identificadas no contexto educacional e os resultados 

das pesquisas sobre formação de professores e ensino da Matemática.  

Segundo a Sociedade Brasileira de Matemática – SBM, a matemática brasileira 

desfruta de sólido prestígio internacional, figurando ao lado da Espanha, Holanda, Índia, 

Suécia e Suíça no Grupo IV na classificação por atividade de pesquisa da União 

Internacional de Matemática. Amplia-se no Brasil, o número de centros competentes de 

formação nas diversas regiões do país. Um elemento novo na configuração atual deste 

cenário é o Instituto do Milênio Avanço Global e Integrado da Matemática Brasileira.  

Observa-se, no entanto, a necessidade de se ampliar os centros de difusão do 

conhecimento, que contemplem questões relativas ao ensino e à formação de recursos 

humanos em Matemática, incluindo professores do ensino médio e superior. 

Os sérios problemas do ensino de Matemática no Brasil estão relacionados, em geral, 

a falhas na formação dos estudantes, acumuladas ao longo de vários anos e à formação 

inadequada de grande parte dos professores do ensino fundamental. Esta má formação 

decorre, em grande parte, da insuficiente exposição a conteúdo matemático de qualidade, 

aos métodos do pensamento matemático e aos avanços da pesquisa em Educação 

Matemática. Faz-se necessário um esforço conjunto em termos do ensino, da pesquisa e da 

extensão dentro das instituições formadoras, além da atualização permanente dos 

conhecimentos nas áreas, fundamentais para que seja possível reverter este quadro. 

Atualmente, podemos observar que o avanço tecnológico impacta de forma geral, o 

contexto da sociedade, exigindo constantes e continuas mudanças. Assim, o conhecimento 

inovador deve ser integrado aos conhecimentos já adquiridos e transmitido de forma clara e 

coerente, para que se obtenha sucesso em sala de aula. Desde o início da humanidade, a 

matemática é conhecida pelos homens, que a usavam em uma série de atividades, 

estabelecendo relações em seu meio, porém sem reflexões científicas. 
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De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, o “homem para exercer 

cidadania deve saber calcular, medir, argumentar, raciocinar e tratar informações 

estatisticamente”. Partindo desse pressuposto, podemos dizer que, para obter êxito no 

processo ensino-aprendizagem, o aluno deve realizar experiências concretas, vivenciando 

dinamicamente os conteúdos que lhe forem propostos, respondendo positivamente ao 

mundo que o rodeia, através de conceitos construídos e interiorizados.  

Para acompanhar a evolução tecnológica que a cada dia se expande, é importante 

que os educadores mudem a maneira de ensinar a matemática, que é vista pela maioria das 

crianças, jovens e adultos como um “terror”, a “coisa mais difícil de aprender”. Esta mudança 

de modelo só será possível na formação inicial de professores de matemática.  

O que se pretende no curso de Licenciatura em Matemática é dar oportunidade ao 

licenciado de conhecer e refletir sobre as diversas linhas do pensamento matemático 

contemporâneo, visando o aperfeiçoamento dos modelos do ensino da Matemática, a 

utilização de atividades que enriqueçam as aulas, a ênfase às inúmeras possibilidades de 

uso da matemática no cotidiano das pessoas, além do uso das suas contribuições nas 

diversas áreas do conhecimento. Essas concepções acabaram por se tornar fonte geradora 

das ideias do presente projeto do curso de Licenciatura em Matemática do IFBA Campus 

Eunápolis.  

4.1 O Contexto Formação de Professores  

O Projeto Pedagógico de Formação de Professores tem como pressuposto que a 

formação de professores, tema de especial interesse no Brasil e no mundo, desde os anos 

1980 até os dias atuais, tem sido aprofundada em diversos estudos como os de Fazenda 

(2006, 2014), (Pimenta, 2002, 2010), Nóvoa (1995), Popkewitz (1997), Schön (1995, 2000), 

Tardif (2002). Além da discussão em nível teórico, no caso específico do Brasil, a partir da 

LDB nº 9.394/96, as Diretrizes Curriculares Nacionais para as Licenciaturas têm dado à 

formação docente características legais e curriculares específicas, diferenciadas do 

Bacharelado.   

No contexto atual da educação brasileira, a docência não é mais uma profissão cuja 

formação se paute apenas pelo “treinamento” dos conhecimentos a ser “transmitidos” em 

sala de aula. O professor, em sua prática, se depara com inúmeros desafios concernentes 

aos diversos conhecimentos que ele precisa mobilizar e articular para o desempenho de sua 

profissão e para o seu desenvolvimento profissional.   

Atualmente as licenciaturas no Brasil vivem um momento particular que exige uma 

análise mais profunda bem como ações propositivas, por parte das Políticas Públicas para a 

Formação de Professores. Tal panorama não significa extinção, mas impõe a necessidade 
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de uma reformulação. A formação do professor do século XXI demanda a formação de um 

“cidadão do mundo”, que requer habilidades de apreender o conhecimento de forma mais 

global, com uma visão totalizante e não só especializada; detentor de um saber crítico e 

autônomo; capaz de atuar num mundo globalizado e informatizado.   

Neste contexto, a graduação perde seu espaço de “transmissora de informações” para 

assumir a competência de desenvolver autonomia em seus educandos na produção de 

conhecimento e pesquisa, na perspectiva de proporcionar a capacidade de “aprender a 

aprender”, através de uma educação permanente e continuada. No cenário nacional, é 

sabido que a diminuição na procura por cursos de licenciatura ocasiona um crescente déficit 

desses profissionais para suprir as necessidades da educação, sendo esse déficit mais 

expressivo na área das ciências exatas. O reflexo desse movimento é percebido nas redes 

de ensino dos diversos municípios brasileiros, situação amplamente divulgada pelos meios 

de comunicação. 

A necessidade de formação de docentes para a área da Matemática para um mundo 

que questiona e redefine constantemente o papel do professor, demanda novos 

encaminhamentos. Neste sentido, percebemos que as novas concepções sobre a 

educação; as atualizações nas teorias do desenvolvimento e da aprendizagem; o 

surgimento de metodologias de ensino que auxiliem no processo ensino aprendizagem da 

matemática; o ensino inclusivo em seus aspectos gerais; as preocupações com as questões 

que englobam a sustentabilidade e os direitos humanos, bem como o impacto das 

tecnologias da informação e das comunicações (TICs) sobre os processos de ensino e de 

aprendizagem são indicadores de um novo delineamento do cenário educacional, de onde 

emergem novos saberes e competências necessárias à formação docente.  

O curso de Matemática se propõe ao atendimento das demandas impostas, hoje, à 

Educação Básica Brasileira, que trazem novos e grandes desafios à formação de 

professores, cujo papel tem sido questionado e redefinido de várias maneiras. Para atingir 

seus objetivos, o curso busca respaldo teórico na Educação Matemática que, ao longo dos 

últimos anos, muito tem contribuído para a estruturação dos cursos de Licenciatura em 

Matemática, divulgando resultados de pesquisas que focalizam os processos de ensino e de 

aprendizagem da Matemática.  

Consideramos importante ressaltar que apesar dos avanços sobre a formação de 

professores, as questões relacionadas ao ensino da Matemática são inquietantes:  de 

acordo com o Relatório De Olho nas Metas 2011, a precariedade do ensino de matemática 

no Brasil é alarmante: sujeita o Brasil a uma desconfortável 57ª posição no ranking mundial 

de aprendizagem de matemática em uma lista de 65 países contemplados pelo Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa). 
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Figura 3 Evolução das Matrículas de Graduação em Licenciatura por Curso no Brasil. Fonte: Inep. 

 

De acordo com essa pesquisa, a equação perversa que dá forma ao ensino da 

disciplina nos colégios brasileiros é um dos principais obstáculos à evolução dos indicadores 

educacionais em geral e motivo de elevadas taxas de repetência. Especialistas avaliam que 

as principais razões para esse cenário pouco animador é a combinação de conteúdos que 

exigem o domínio de conceitos abstratos por parte dos estudantes com a insistência em 

estratégias pedagógicas conservadoras baseadas na repetição de exercícios e na falta de 

relação com a vida cotidiana dos estudantes. 

Vale ressaltar, também, as contribuições dos Fóruns de Licenciatura em Matemática 

na concepção de formação que o curso assume, ou seja, a formação do Educador 

Matemático, ou seja, aquele que concebe a Matemática como um meio de educar. Seu 

principal objetivo é a formação do cidadão e, devido a isso, questiona qual a Matemática e 

qual orientação para o ensino são mais relevantes para essa formação.  

O desenvolvimento profissional do professor, no entanto, não é apenas o 

desenvolvimento pedagógico, o conhecimento e compreensão de si mesmo, o 

desenvolvimento cognitivo ou teórico, mas tudo isso ao mesmo tempo delimitado ou 

incrementado por uma situação profissional que permite ou impede o desenvolvimento de 

uma carreira docente [...] um estímulo para melhorar a prática profissional, convicções e 

conhecimentos profissionais, com o objetivo de aumentar a qualidade docente, de pesquisa 

e de gestão (Imbernón, 2006).  

Nesse sentido, as licenciaturas precisam dispor de um currículo que possa prever a 

formação do conhecimento da realidade ampla e local de educação, do conhecimento do 

conteúdo e do conhecimento pedagógico sobre o conteúdo em articulação com outros 
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conhecimentos necessários à construção da identidade profissional docente, quer seja do 

ponto de vista pedagógico, cultural, político, profissional ou pessoal.   

Outro fator fundamental a ser levado em conta para a abertura de cursos de 

licenciatura no Brasil é a carência de professores. Em 2007, segundo dados do Educacenso 

do Ministério da Educação (MEC), havia 1.882.961 professores no país, somando-se todas 

as áreas do conhecimento. Desse total, 1.507.096 trabalham exclusivamente na rede 

pública de ensino.   

Apenas 16,4% trabalham exclusivamente na rede privada, perfazendo um total de 

309.644 docentes. Mesmo diante desses números, dados do INEP comprovam a 

necessidade de 235 mil professores para o ensino médio no país, um número que não 

atende sequer à demanda do segundo ciclo do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano).  

Nesse sentido, diversas pesquisas voltadas para a formação de professores, e 

especificamente para a formação de professores de matemática, têm mostrado a 

necessidade de formar mais licenciados nessa área de estudo para atuação no 2º ciclo do 

Ensino Fundamental (EF) e no Ensino Médio (EM), pela pequena quantidade de licenciados 

em matemática. Embora esse número tenha crescido, como mostra a tabela que se segue, 

frente à demanda existente no Brasil, ainda representa um número muito pequeno.    

Nesse mesmo ano de 2007, foi apresentado um relatório da Câmara de Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE) afirmava que o Brasil tinha um déficit de 

245 mil professores de química, física e matemática.  

Percebe-se que existe um pequeno número de graduados nas ciências da natureza 

(matemática, física, química e biologia) egressos das Instituições de Ensino Superior – IES, 

já que muitos licenciados não optam pela docência, devido à falta de atrativos 

socioeconômicos da profissão.   

Além dessa demanda por profissionais docentes de Matemática no Brasil, realidade 

que se repete na Bahia, em Eunápolis e região de abrangência, consequentemente, os 

baixos resultados nesta disciplina dos alunos do EF e EM nas avaliações externas nacionais 

como Prova Brasil, SAEB, ENEM, sinalizam para a necessidade por mais e melhores 

profissionais de Matemática para atuar na Educação Básica, principalmente na rede pública. 

No caso do IDEB, por exemplo, apesar de ligeiro avanço em relação aos anos anteriores, os 

resultados obtidos em 2013 pelas escolas do município de Eunápolis estão muito abaixo da 

média nacional (3.2) e da meta prevista para o período (5,8). 
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Tabela 2 Professores da Educação Básica segundo a Área de Formação e a Disciplina que Lecionam 

no Brasil. Fonte: MEC, 2007. 

Área de Formação
14

: Matemática 

Etapas de Ensino Com Licenciatura Sem Licenciatura Total 

Anos Finais do Ensino 

Fundamental 
65.840 3.449 69.289 

Ensino Médio 46.778 2.521 49.299 

Professores
15

 da Disciplina
16

: Matemática 

Etapas de Ensino Com Licenciatura Sem Licenciatura Total 

Anos Finais do Ensino 

Fundamental 
134.461 10.836 145.297 

Ensino Médio 62.866 4.581 67.447 

 

 

Tabela 3 Categorias de adequação da formação dos docentes em relação à disciplina que leciona – 

Brasil 2013. Fonte: Inep. 

Grupo Descrição 

1 
Docentes com formação superior de licenciatura na mesma disciplina que lecionam, ou 

bacharelado na mesma disciplina com curso de complementação pedagógica concluído. 

2 
Docentes com formação superior de bacharelado na disciplina correspondente, mas 

sem licenciatura ou complementação pedagógica. 

3 

Docentes com licenciatura em área diferente daquela que leciona, ou com bacharelado 

nas disciplinas da base curricular comum e complementação pedagógica concluída em 

área diferente daquela que leciona. 

4 Docentes com outra formação superior não considerada nas categorias anteriores. 

5 Docentes que não possuem curso superior completo. 

 

                                                     
14

 O mesmo professor pode possuir mais de uma formação (até três). 
15

 O mesmo professor pode possuir mais de uma formação (até três). 
16

 O mesmo professor pode lecionar em mais de uma disciplina. 
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Na realidade específica do município de Eunápolis e micro região atendida pelo IFBA, 

há 6 escolas estaduais, ou seja, que abrangem a formação em nível médio, além das 

escolas municipais, conforme demonstra a Tabela 5 e indicam portanto, um importante 

espaço de atuação profissional para licenciados em matemática na região. 

 

Figura 4 Distribuição dos docentes das disciplinas da grade curricular comum dos anos iniciais do 

ensino fundamental segundo as categorias de formação inicial propostas – Brasil 2013. Fonte: Inep. 

 

 

Figura 5 Distribuição dos docentes das disciplinas da grade curricular comum dos anos finais do ensino 

fundamental segundo as categorias de formação inicial propostas – Brasil 2013. Fonte: Inep. 
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Figura 6 Distribuição dos docentes das disciplinas da grade curricular comum do ensino médio segundo 

as categorias de formação inicial propostas – Brasil 2013. Fonte: Inep. 

 

Tabela 4 Números de Docentes da Educação Básica por Localização e por Dependências 

Administrativa no Município de Eunápolis
17

. Fonte: INEP, 2015. 

Números de Docentes da Educação Básica
18

 

A
n

o
s
 I

n
ic

ia
is

 d
o

 

E
n

s
in

o
 

F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l Localizaçã

o 

Dependência Administrativa 
Federa

l 
Estadua

l 
Municipa

l 
Privad

a 
Total 

Zona 
Urbana 

-- -- 331 110 437 

Zona Rural -- -- 67 -- 67 
Total 502 

A
n

o
s
 F

in
a

is
 d

o
 

E
n

s
in

o
 

F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l Localizaçã

o 

Dependência Administrativa 
Federa

l 
Estadua

l 
Municipa

l 
Privad

a 
Total 

Zona 
Urbana 

-- 17 267 91 360 

Zona Rural -- -- 62 -- 62 
Total 420 

E
n

s
in

o
 M

é
d

io
 Localizaçã

o 

Dependência Administrativa 
Federa

l 
Estadua

l 
Municipa

l 
Privad

a 
Total 

Zona 
Urbana 

68 138 -- 65 264 

Zona Rural -- -- -- -- -- 
Total 264 

                                                     
17

 Os docentes referem-se aos indivíduos que estavam em efetiva regência de classe na data de referência do Censo Escolar. 
18

 Os docentes são contados somente uma vez em cada dependência administrativa, independente de atuarem em mais de 

uma delas. 
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Tabela 5 Números de Docentes da Educação Básica por Formação Acadêmica no Município de 

Eunápolis
19

. Fonte: INEP, 2015. 

Numero de Docentes por Formação Acadêmica 

Etapas de 
Ensino 

Fundamenta
l 

Médi
o 

Ensino Superior 

Total 
Graduação Pós Graduação 

Com 
Licenciatur

a 

Sem 
Licenciatur

a 
Total 

Especializaçã
o 

Mestrad
o 

Doutorad
o 

Anos Iniciais 
do Ensino 

Fundamenta
l 

3 240 253 6 259 75 1 -- 502 

Anos Finais 
do Ensino 

Fundamenta
l 

-- 116 289 15 304 131 6 -- 420 

Ensino 
Médio 

-- 41 190 33 223 146 31 6 264 

 

Tabela 6 Números de Estabelecimentos de Ensino da Educação Básica por Dependências 

Administrativas no Município de Eunápolis. Fonte: INEP, 2015. 

Números de Estabelecimentos de Ensino 

Etapas de Ensino 
Dependência Administrativa 

Federa
l 

Estadua
l 

Municipa
l 

Privad
a 

Total 

Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 

-- -- 33 15 48 

Anos Finais do Ensino Fundamental -- 1 19 6 26 
Ensino Médio 1 6 -- 5 12 

 

Em termos educacionais, a matrícula estimada para o ano de 2015 foi de 17.872 

alunos para o Ensino Fundamental, 4.283 no Ensino Médio e 2.791 na Educação Infantil, 

atendidos, respectivamente em uma rede de 54 para o Ensino Fundamental, 12 Ensino 

Médio e 36 para a Educação Infantil. No mesmo período, contava com 850 docentes que 

atuantes no Ensino Fundamental, 271 no Ensino Médio e 166 na Educação Infantil. 

De acordo com os dados apresentados pela Prefeitura Municipal de Eunápolis/Plano 

Municipal de Educação (2015 – 2025): 

O número de alunos matriculados na Rede Municipal de ensino é 

muito superior quando comparado às demais redes, compreendendo uma 

média de 81,88% dos alunos do Ensino Fundamental. Esse número tende 

ao crescimento devido à municipalização do Ensino Fundamental, pois as 

Unidades Escolares da Rede Estadual atenderão gradativamente apenas os 

alunos do Ensino Médio, ficando o município como único responsável por 

receber os alunos da Rede pública do Ensino Fundamental. A mudança 

                                                     
19

 Os docentes referem-se aos indivíduos que estavam em efetiva regência de classe na data de referência do Censo Escolar. 
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deve ser considerada, pois haverá uma superpopulação de alunos na Rede 

Municipal de Ensino o que culminará na necessidade de construção de 

novas unidades escolares e aumento do quadro de profissionais da 

educação, garantindo a universalização do ensino fundamental. (PME, p.41) 

Além de Eunápolis, vários municípios compõem uma extensa região de abrangência, 

tanto em termos econômicos, culturais e principalmente educacionais: Barrolândia, 

Guaratinga Itagimirim, Itabela, Monte Pascoal e Salto da Divisa, dentre outros. 

Pelas informações apresentadas, a demanda por formação de professores 

qualificados na região, especialmente na Licenciatura em Matemática ainda é muito grande, 

em parte, no próprio município de Eunápolis e, principalmente nos municípios vizinhos que 

ainda contam com um número bastante reduzido de professores titulados na área em seus 

quadros.  

Ainda de acordo com o Plano Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de 

Educação reconhece a carência de profissionais para atuar na docência especialmente nas 

Séries Finais do Ensino Fundamental e Médio: 

Além desse apoio ao estudante, o município estimula os docentes da 

Rede Municipal a ingressarem na Educação Superior, sobretudo para 

atuarem nas áreas de Ciências e Matemática, bem como, para atender ao 

déficit de profissionais em áreas específicas. Porém, tal iniciativa não tem 

sido o bastante para suprir o quadro efetivo com os docentes destas áreas 

de conhecimento. (PME, 2015-2025, p.54) 

Essa situação é agravada pelo fato de que o campus Eunápolis é a única instituição 

de ensino superior que oferece o curso, na modalidade presencial, na região para atender 

essa demanda. 

Vale também ressaltar que partes significativas dos egressos, por conta da grande 

demanda de profissionais, gradativamente deram continuidade aos estudos em programas 

de pós-graduação stricto sensu em vários programas, muitos localizados em outros estados 

da federação e atualmente atuam no ensino superior, em institutos federais especialmente 

no IFBA e no próprio campus Eunápolis.  
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5 CONCEPÇÃO DO CURSO  

A Resolução CNE/CP nº 2, de 1 de julho de 2015, baseada pela LDB nº 9354/96, 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, estabelece em seu art. 7º que “o egresso(a) da 

formação inicial e continuada deverá possuir um repertório de informações e habilidades 

composto pela pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, resultado do projeto 

pedagógico e do percurso formativo vivenciado cuja consolidação virá do seu exercício 

profissional, fundamentado em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, 

democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética, de 

modo a lhe permitir:  

I. o conhecimento da instituição educativa como organização complexa na 

função de promover a educação para e na cidadania; 

II. a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de 

interesse da área educacional e específica;  

III. a atuação profissional no ensino, na gestão de processos educativos e na 

organização e gestão de instituições de educação básica.  

Tendo em vista estas premissas, o curso de Licenciatura em Matemática proposto 

neste documento tem por objetivos:  

 

5.1 Objetivos Gerais 

Formar professores de Matemática, reflexivos e críticos para a Educação Básica com 

domínio dos conhecimentos científicos e pedagógicos, que articulem saberes voltado para 

as relações teoria e prática e de ensino e pesquisa, envolvendo diferentes ferramentas, 

objetos de aprendizagem, materiais didáticos e estratégias metodológicas para o ensino e a 

aprendizagem e atender as exigências da formação de professores Licenciados em 

Matemática, visto o contexto local, regional e nacional. 

5.2 Objetivos Específicos  

Tendo em vista as mudanças pelas quais passa a sociedade, o curso de Licenciatura 

em Matemática do IFBA, Campus Eunápolis tem como objetivos específicos: 
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I. Contribuir para a diminuição do déficit do número de licenciados em 

Matemática atuantes na Educação Básica na região; 

II. Proporcionar ao licenciando uma formação ampla, diversificada, ética e sólida 

no que se refere aos conhecimentos necessários para a prática profissional;  

III. Formar professores-pesquisadores capazes de refletir sobre a própria prática, 

críticos às relações ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, que busquem 

novas alternativas para problemas da área atuando como multiplicadores das 

soluções encontradas;  

IV. Diminuir o distanciamento entre IES e as instituições de Ensino Básico do 

município, oferecendo programas integradores que contribuam para a 

formação de professores e para a elaboração de projetos educacionais;  

V. Proporcionar o desenvolvimento de competências voltadas para a 

disseminação da cultura científica, inclusive a partir da aproximação dos 

discentes às discussões acerca de questões étnico-raciais e de 

acessibilidade; 

VI. Promover, por meio das atividades práticas e dos estágios curriculares 

vivenciados em diversos espaços educacionais, a integralização dos 

conhecimentos matemáticos com as atividades de ensino;  

VII. Promover a imersão dos licenciandos em ambientes de produção e 

divulgação científicas e culturais no contexto da matemática e da educação 

matemática e  

VIII. Estreitar a relação ensino, pesquisa e extensão a fim de contemplar uma 

formação profissional mais horizontalizada.  

5.3 Perfil Profissional do Egresso  

Alinhado com a missão institucional, qual seja, promover a formação do cidadão 

histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente 

referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país, o licenciado em 

matemática formado pelo IFBA Campus Eunápolis deve ser um profissional capacitado para 

compreender de forma ampla os aspectos essenciais e inerentes a um profissional que irá 
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atuar na educação básica, apoiado em uma sólida formação referente aos conteúdos 

específicos da matemática, bem como nos conhecimentos pedagógicos e de educação 

matemática. O egresso deve estar capacitado para ter uma leitura crítica acerca da 

realidade da escola básica brasileira e, em especial, considerando os aspectos regionais. 

Será um profissional com postura reflexiva e investigativa que o permita ser capaz de 

identificar problemas, conflitos e demandas da sua realidade de atuação, bem como propor 

soluções e estratégias de intervenção nessa realidade. Terá capacidade de interlocução com 

temas transversais da atualidade podendo mediar situações que envolvam aspectos 

culturais, socioambientais, étnicos-raciais e de gênero, podendo contribuir com a formação 

de cidadãos que, além de dialogar com os conhecimentos específicos, sejam sujeitos éticos, 

críticos e responsáveis.  

Considerando a formação propiciada pelas disciplinas do núcleo específico de 

conhecimentos matemáticos, disciplinas pedagógicas, as de áreas afins e de formação geral 

e, em consonância com a Resolução CNE/CP nº 2, de 1 de julho de 2015, o egresso 

professor de matemática deverá ter competências para: 

1. Estabelecer uma relação com o conhecimento matemático, compreender seus 

aspectos históricos, localizar a matemática no escopo das ciências e perceber as 

inter-relações da matemática com as demais ciências e sua importância no 

desenvolvimento da civilização humana; 

2. Desenvolver um pensamento dedutivo e indutivo que o permita resolver problemas, 

fazer inferências ou mesmo formular situações/problemas no contexto da 

matemática; 

3. Dominar os conteúdos próprios da matemática no âmbito apresentado no nível de 

graduação, tendo clareza e segurança com relação a esses conhecimentos e suas 

interfaces, quando possível, com os conhecimentos trabalhados no ensino básico; 

4. Conhecer a estrutura de rede de ensino básico no Brasil, sua realidade, seus 

desafios, bem como seus aspectos regionais; 

5. Utilizar as teorias de aprendizagem frente aos diversos desafios encontrados no 

cotidiano da docência referente ao processo de ensino-aprendizagem; 

6. Considerar as diversas tendências pertinentes à educação matemática, suas 

potencialidades e adequação para serem trabalhadas em situações que promovam o 

processo de ensino-aprendizagem; 

7. Compreender o aluno considerando os aspectos que dizem respeito a sua realidade, 

conhecimentos prévios, capacidades e deficiências, nunca subestimando-o enquanto 

sujeito capaz; 
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8. Compreender de forma crítica a realidade da escola básica, identificar problemas e 

conflitos, estabelecer estratégias e mecanismos de superação seja no âmbito da sala 

de aula ou nas demais esferas que compõem a comunidade escolar; 

9. Ser capaz de formular estratégias metodológicas que o permita trabalhar os 

conhecimentos matemáticos do ensino básico de forma prática, com auxílio de 

modelos computacionais ou concretos, em forma de projetos, propiciando, 

preferencialmente, uma aprendizagem significativa; 

10. Dialogar com temas da atualidade que contemplem aspectos inclusivos da 

educação, podendo intermediar conflitos ou debates que envolvam aspectos 

culturais, socioambientais, étnicos-raciais e de gênero; 

11. Dominar competências investigativas no contexto da pesquisa acadêmica, sendo 

capaz de dominar métodos, procedimentos, redação e compreensão de textos 

acadêmico-científicos; 

12. Identificar as ferramentas de tecnologias digitais e utilizá-las no âmbito acadêmico 

seja com objetivo de investigação ou para fins didáticos no processo de ensino-

aprendizagem; 

13. Extrapolar os conhecimentos matemáticos a fim de dialogar de forma interdisciplinar 

com as áreas correlatas, possibilitando-o trabalhar com projetos em parceria com 

docentes de outras áreas do conhecimento; 

14. Ser capaz, caso deseje, continuar sua formação em nível de pós-graduação na área 

de educação matemática, matemática aplicada e pura, bem como em áreas afins.  

5.4 Competências e Habilidades a serem desenvolvidas durante o Curso 

Em consonância com a Resolução CNE/CP nº 2, de 1 de julho de 2015 o Licenciado 

em Matemática será um profissional com as seguintes competências e habilidades: 

 capacidade de expressar-se escrita e oralmente com clareza e precisão;  

 capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares;  

 capacidade de compreender, criticar e utilizar novas idéias e tecnologias para 

a resolução de problemas;  

 capacidade de aprendizagem continuada, sendo sua prática profissional 

também fonte de produção de conhecimento;  

 habilidade de identificar, formular e resolver problemas na sua área de 

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

 estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas do conhecimento;  

 conhecimento de questões contemporâneas;  
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 educação abrangente necessária ao entendimento do impacto das soluções 

encontradas num contexto global e social;  

 participar de programas de formação continuada;  

 realizar estudos de pós-graduação;  

 trabalhar na interface da Matemática com outros campos de saber. 

No que se refere às competências e habilidades próprias do educador matemático, o 

licenciado em Matemática deverá ter as capacidades de: 

 elaborar propostas de ensino-aprendizagem de Matemática para a educação 

básica;  

 analisar, selecionar e produzir materiais didáticos;  

 analisar criticamente propostas curriculares de Matemática para a educação 

básica;  

 desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a autonomia 

e a flexibilidade do pensamento matemático dos educandos, buscando 

trabalhar com mais ênfase nos conceitos do que nas técnicas, fórmulas e 

algoritmos;  

 perceber a prática docente de Matemática como um processo dinâmico, 

carregado de incertezas e conflitos, um espaço de criação e reflexão, onde 

novos conhecimentos são gerados e modificados continuamente;  

 contribuir para a realização de projetos coletivos dentro da escola básica. 

5.5 Requisitos de Acesso  

Poderá cursar a Licenciatura em Matemática, o aluno concluinte do Ensino Médio ou 

equivalente em rede oficial de ensino. A forma de acesso dar-se-á por: Exame Nacional do 

Ensino Médio, Aluno Especial ou Ouvinte, Portador de Diploma de Nível Superior, Aluno 

decorrente de Convênio, Intercâmbio ou Acordo Cultural, Transferência Interna e 

Transferência Externa (Compulsória ou Facultativa).   

A admissão de alunos regulares ao curso será realizada anualmente, através de 

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

para qualquer período, sendo cinquenta (50) o total de vagas ofertadas. O processo seletivo 

obedecerá à legislação em vigor e as determinações do Conselho Superior do IFBA. 

O IFBA segue uma política de cotas desde 2006 e, atualmente, segue os termos da 

Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012, alterada pela Lei nº 13.409/2016). Em obediência à 

referida lei, ao Decreto nº 9.034, de 20 de abril de 2017 e à Portaria Normativa do MEC nº 9, 

de 5 de maio de 2017, atualmente está estabelecido o sistema de reservas, por curso e 
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turno, de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas públicas. Desse percentual, 50% (cinquenta por 

cento) são reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 

salário-mínimo per capita. Essas vagas são preenchidas, ainda, por curso e turno, por 

autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, em proporção ao 

total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e 

pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada a 

instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE. No caso da Bahia, considera-se o percentual de 77% para 

autodeclarados pretos, pardos ou índios e 9% de pessoas com deficiência. 

A transferência compulsória ou ex-oficio, caracterizada pela continuidade dos estudos, 

é independente de vaga específica e poderá ser solicitada a qualquer época do ano para os 

casos previsto em Lei. A transferência facultativa ou voluntária de alunos de outras 

Instituições de Ensino Superior Nacional ou Estrangeira fica condicionada à existência de 

vaga. Para assuntos referentes ao acesso, consultar-se-á as Normas Acadêmicas para o 

Ensino Superior da Instituição.  

Existe também a possibilidade de admissão de Aluno Especial ou Ouvinte. O Aluno 

Especial ou Ouvinte pode ser considerado como aquele que deseja cursar disciplinas 

isoladas, sem qualquer vínculo com o curso. Esta admissão é condicionada a existência de 

vagas. O Aluno nesta condição receberá certificado de conclusão na disciplina desde que 

atinja frequência mínima e nota de aprovação de acordo com as Normas Acadêmicas do 

Ensino Superior. 

Caso haja a existência de vagas residuais também poderão ser ofertadas para 

portadores de diplomas. Os requisitos de acesso serão analisados pela coordenação e 

também por processos de seleção especial, de modo a atender a Resolução nº 22, de 04 de 

setembro de 2012. 
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6 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 Em conformidade com a missão institucional do IFBA, qual seja, promover a 

formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com 

qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país e de 

acordo com o estabelecido no Projeto Pedagógico Institucional do IFBA: 

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. Deve 

buscar ainda a articulação com a pesquisa e a extensão, de forma integrada 

entre os diversos níveis e modalidades de ensino e áreas do conhecimento, 

promovendo oportunidades para uma educação continuada, da educação 

básica à pós-graduação.  

O curso de Licenciatura em Matemática em sua dimensão pedagógica - 

curricular prima pelos princípios acima estabelecidos, considerando ainda os aspectos 

regionais que emergem das diferentes realidades locais. Mediante a articulação entre 

formação geral com formação técnica/tecnológica na perspectiva da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, busca-se promover a formação de indivíduos éticos, críticos e 

responsáveis, com conhecimentos técnicos bem como princípios e compreensão de 

aspectos culturais, socioambientais, étnicos-raciais e de gênero, que valorizam a cidadania, 

o respeito mútuo, a solidariedade e o espírito coletivo, de forma contribuir para a construção 

de um modelo de sociedade mais justa e menos excludente. 

6.1 Estrutura Curricular do Curso 

A concepção pedagógica dos cursos de Licenciatura do IFBA levou em consideração 

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

professores e o papel desempenhado pelas áreas de conhecimento em questão na 

formação do cidadão. 

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

organizada segundo a concepção de formação de professores denominada Prática-

Reflexiva. 

Segundo essa concepção, a formação do educador configura-se como um processo 

contínuo e multicultural que busca o autodesenvolvimento reflexivo a partir da valorização 

dos saberes de que possuem. Nesta perspectiva, o professor é visto como o mediador da 

construção do conhecimento, portanto, tem a função de organizar, coordenar e criar 

situações de aprendizagem desafiadoras e significativas, possibilitando a organização de 
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um modelo de formação que permita ao futuro professor pensar criticamente a teoria e 

prática do ensino-aprendizagem. 

As Diretrizes Curriculares para Formação de Professores para Educação Básica 

acolhe, ainda, o que está prescrito no parecer CNE/CP nº 9/2001: 

O princípio geral é de que todo fazer implica na reflexão e toda reflexão 

implica um fazer, ainda que nem sempre este se materialize. Esse princípio 

é operacional e sua aplicação não exige uma resposta definitiva sobre qual 

dimensão – a teoria ou a prática – deve ter prioridade, muito menos qual 

dela deva ser o ponto de partida na formação do professor. Assim, no 

processo de construção de sua autonomia intelectual, o professor, além de 

saber e saber fazer, deve compreender o que faz... 

Nessa perspectiva, o planejamento dos Cursos de Formação deve prever 

situações didáticas em que os futuros professores coloquem em uso os 

conhecimentos que aprenderão, ao mesmo tempo em que possam 

mobilizar outros, de diferentes naturezas e oriundos de diferentes 

experiências, em diferentes tempos e espaços curriculares. 

Coerente com esta concepção surge o perfil do professor como Intelectual Crítico-

Reflexivo, que, segundo Libâneo (1993), em “Professor Reflexivo no Brasil”, orienta a 

formação do professor com as seguintes características: 

 Fazendo e pensando a relação teoria e prática;  

 Agente numa realidade social construída;  

 Preocupação com a apreensão dos conteúdos;  

 Atitude e ação crítica frente ao mundo e sua atuação;  

 Apreensão teórico-prática do real; e  

 Reflexividade de cunho sócio crítico e emancipatório.  

A formação, entendida como um processo permanente do ser humano, considera a 

dimensão sociocultural da aprendizagem e a construção do conhecimento como elementos 

pertencentes também aos valores culturais e pessoais. Os saberes, as teorias e as 

representações, evidenciam os esquemas mentais que possibilitarão a sua mobilização.  

O Curso de Licenciatura em Matemática, no contexto do IFBA, está definido por meio 

da respectiva matriz curricular e do plano de ensino de cada componente curricular, 

contemplando ementa, objetivo, conteúdo programático, metodologia de ensino, avaliação 

do aprendizado e referências bibliográficas. O curso tem a sua duração mínima prevista 

para quatro anos e meio, sendo o tempo máximo de sua integralização de sete anos, 

descontado o tempo regimental de trancamento do curso. Assim, o curso está também 

orientado pelo Projeto Pedagógico Institucional (PPI, 2014) que pretende: 

formar professores (as) na perspectiva crítica e emancipatória que 

compreenda e integre os fundamentos das ciências e da tecnologia, da sua 



 

 

58 

 

área específica de formação, das relações entre trabalho e educação e 

revele uma visão ampla dos saberes pedagógicos, além da 

instrumentalização para o processo de inclusão dos diferentes portadores 

de necessidades educativas especiais. 

Os conteúdos são articulados de forma fomentar a constituição das competências e 

são organizados objetivando compor o currículo, o qual visa desenvolver o conhecimento 

tendo em vista a dimensão específica e pedagógica, além das dimensões propiciadas pelas 

áreas de formação geral, complementar e de disciplinas optativas. O currículo pleno inclui as 

disciplinas que atendem às orientações curriculares da lei de diretrizes e bases, 

complementado por outros componentes de caráter obrigatório, que atendem às exigências 

de sua programação específica, às características do IFBA e às necessidades da 

comunidade, assim como aquelas individuais dos acadêmicos. 

De acordo com a Resolução CNE/CP nº 2, de 1 de julho de 2015, a carga horária 

mínima exigida a um curso de Licenciatura é de 3200 h (três mil e duzentas horas). No caso 

deste curso de Licenciatura em Matemática, a carga horária total contabiliza 3320 (três mil 

trezentos e vinte horas) distribuídas em 09 (nove) semestres. O limite máximo da carga 

horária semestral para o Curso de Licenciatura em Matemática é de 300 (trezentos) horas, 

exceto quando o aluno matricular-se em disciplinas de estágio, conforme normas 

acadêmicas dos cursos superiores do IFBA, onde se define que quando se tratar de 

matrícula que inclua a disciplina estágio a carga horária semestral poderá atingir no máximo 

550 horas.  

A prática pedagógica se consolidará no curso a partir de dois eixos de formação: a 

prática como componente curricular, que perpassará diversas disciplinas dos diversos 

núcleos curriculares e tem por objetivo a abordagem das questões referentes a essas 

disciplinas no contexto do ensino básico, contabilizando um total de 510 (quinhentos e dez) 

horas. Por outro lado, a prática de ensino por meio estágio supervisionado em ensino de 

Matemática ocorrerá a partir da segunda metade do curso e será realizado em escolas 

oficiais da educação básica, em todos os seus níveis e modalidades. Esse aspecto da 

prática pedagógica contabilizará um total de 405 (quatrocentos e cinco) horas.  

O Projeto Pedagógico do Curso atende aos pareceres e resoluções que definem as 

diretrizes curriculares para os cursos de Licenciatura em Matemática são: 

 Portaria nº 1.793, 16 de dezembro de 1994;  

 Parecer CNE/CES nº 1.302/2001, de 06 de novembro de 2001 que institui 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Matemática, Bacharelado 

e Licenciatura; 

 Resolução CNE/CES nº 3, de 18 de fevereiro de 2003 que estabelece as 

Diretrizes Curriculares para os cursos de Matemática);  
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 Parecer CNE/CP nº 9/2001, que define Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena;  

 Resolução CNE/CP nº 2, de 1 de Julho de 2015 que define 

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; 

 Portaria INEP nº 223, de 26 de julho de 2011 que estabelece normas para a 

realização do ENADE de 2011;  

 Resolução CNE-CP nº 1, de 17 de junho de 2004 que estabelece Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;  

 Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 que estabelece a educação ambiental 

como componente essencial e permanente da educação nacional;  

 Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 que regulamenta a Lei no 

10.436, de 24 de abril de 2002, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000 que estabelece o ensino da Língua Brasileira de Sinais – 

Libras e a torna disciplina obrigatória nos cursos de Licenciatura. 

 Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012 estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental. 

O currículo do curso de Licenciatura em Matemática também garante espaço para que 

o futuro professor tenha acesso a discussão de objeto das leis que se referem a educação 

em relação as questões Ético-Raciais. A Lei nº 9.394, de dezembro de 1996, foi alterada 

pela Lei nº 10.639, de janeiro de 2003, tornando obrigatória a inclusão da temática das 

Relações Étnico-Raciais, por meio do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Essa legislação, por sua vez, foi alterada pela lei nº 11.645 de 10 de março de 2008, 

acrescentando a temática indígena nos processos de educação formal no Brasil. No 

contexto desse curso de Licenciatura em Matemática essas questões são trabalhadas de 

forma interdisciplinar e transversal, definidas e planejadas coletivamente pelos docentes de 

cada período. Além disso, as atividades serão articuladas com os eventos que são 

realizados anualmente e que já fazem parte do calendário acadêmico da instituição, tais 

como Semana da Consciência Negra, como também em disciplina específica do núcleo 

pedagógico.  

Essas ações visam garantir as prerrogativas legais com relação inclusão da 

diversidade nos processos de ensino e aprendizagem, pois propõem fortalecer um debate já 
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presente nos Parâmetros Curriculares para o Ensino Fundamental e Médio, e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos Superiores de Graduação . Assim, ao contemplar no 

currículo o conteúdo da legislação em vigor, na formação do futuro professor, representa 

para o curso uma adequação aos debates atuais sobre inclusão e respeito aos diversos 

segmentos da população que compõem a sociedade brasileira e responde aos anseios e 

conquistas de grupos historicamente excluídos.  

6.2 Representação Gráfica do Perfil de Formação  

Ao se discutir a integralização curricular de um curso de graduação, cabe indagar 

qual o perfil do profissional que se deseja formar. Por pressuposto básico, constata-se que a 

organização do currículo deverá orientar uma sequência de ações, disciplinas e eventos que 

respondam à essa questão norteadora.  

Quando se fala em currículo, surge a ideia que é uma sequência de disciplinas, as 

quais estão ordenadas no tempo e no espaço com o objetivo de proporcionar um 

aprendizado a ser colocado em prática pelos estudantes.  

Entretanto, o significado de currículo não se apoia nessa visão parcial, pois o 

currículo constitui-se, na visão de Silva (2009), uma relação de poder, tendo significados 

além daqueles contidos nas teorias tradicionais. Moraes et al. (2004) explicam que ele pode 

contribuir tanto para a reprodução da exclusão social, como para a redução dessa relação, 

na medida em que o conhecimento nele sistematizado é produto de várias dinâmicas 

sociais, culturais e históricas.   

Assim sendo, é possível enxergar o currículo de duas formas: o prescrito, ou oficial, e 

o real. O primeiro representa a racionalidade da política educacional; expressa a forma de 

controle da produção e distribuição do conhecimento escolar, enquanto o segundo ocorre no 

cotidiano da escola. Nem sempre o que se materializa é o oficial, mas aquele permitido por 

suas condições concretas (MORAES et al., 2004).  

O currículo é, portanto, um instrumento dinâmico, em permanente construção, o que 

requer para a sua implantação e desenvolvimento um adequado acompanhamento com 

participação ativa de todos os envolvidos em quaisquer de suas atividades pertinentes ao 

processo ensino-aprendizagem.  

A organização curricular do Curso de Licenciatura em Matemática inclui disciplinas 

escolhidas de acordo com as Diretrizes Curriculares que orientam o curso em questão, 

completadas com disciplinas derivadas dos conteúdos básicos que caracterizam o perfil do 

profissional desejado pelo IFBA, campus Eunápolis.  

Nesse contexto, cinco grandes núcleos norteiam a organização curricular do 

Curso de Licenciatura em Matemática do Campus Eunápolis: Núcleo Instrumental 
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e Pedagógico, com 750 (setecentas e cinquenta) horas que corresponde ao Núcleo 

de Estudos de Formação Geral do inciso I do art. 12 da Resolução nº 2, de 1 de 

julho de 2015, os Núcleos de Formação Matemática e Áreas Correlatas, com 

1395 (hum mil e trezentos e noventa e cinco) horas, o de Formação em Educação 

Matemática, com 795 (setecentas e noventa e cinco) horas, e o das Optativas, com 

120 (cento e vinte) horas correspondem ao Núcleo de Aprofundamento e 

Diversificação das Áreas de Atuação Profissional segundo o inciso II e o Núcleo de 

Estudos Integradores, com 260 (duzentas e sessenta) horas que corresponde ao 

Núcleo de Estudos Integradores para Enriquecimento Curricular do inciso III. 

A carga horária total dos Núcleos Instrumental e Pedagógico, Formação 

Matemática e Áreas Correlatas e Formação em Educação Matemática é de 3060 

(três mil e sessenta) horas sendo que dessa carga horária apenas 2205 (dois mil e 

duzentos e cinco) horas são de atividades formativas estruturadas pelos núcleos 

definidos nos incisos I e II do art. 12 da Resolução nº 2, de 1 de julho de 2015.  

 

Núcleo de Formação Matemática e Áreas Correlatas (NMAT): Os componentes 

curriculares desse núcleo são constituídos de conhecimentos científicos da área de 

Matemática e áreas correlatas, possibilitando assim ao profissional em formação, o domínio 

teórico do que será objeto de sua atuação na Educação Básica e também a sua preparação 

para estudos mais avançados. 

 

Núcleo Instrumental e Pedagógico (NEDU): Esse núcleo compõe o conjunto de 

componentes pedagógicos e instrumentais para a licenciatura e busca desenvolver 

competências educativas necessárias para uma sólida formação profissional docente da 

Educação Básica.  

 

Núcleo de Formação em Educação Matemática (NEMT): Os componentes desse Núcleo 

estão voltados para os desenvolvimentos de conteúdos e técnicas mais específicas da 

pratica docente do licenciado em Matemática priorizando os seguintes aspectos: a visão do 

papel da escola e do educador; processo de ensino-aprendizagem e metodologia de ensino 

de Matemática. 

 
Núcleo de Estudos Integradores (NINT): Os componentes desse núcleo têm como 

objetivo complementar e ampliar a formação do futuro educador, proporcionando-lhe a 

oportunidade de sintonizar-se com a produção acadêmica e científica relevante para sua 

área de atuação, bem como com as mais diferentes manifestações culturais. Essas ações 

enriquecem o processo de aprendizagem do futuro professor e sua formação social e 
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cidadã, permitindo, no âmbito do currículo, o aperfeiçoamento profissional ao estimular a 

prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, interdisciplinares, de 

permanente e contextualizada atualização. Visa também a progressiva autonomia 

intelectual, para proporcionar condições de articular e mobilizar conhecimentos, habilidades, 

atitudes, valores, e 62oloca-los em prática na sua atuação pedagógica. Esse núcleo 

compreendem os Seminários de Iniciação a Docência, Temáticos, Orientação ao 

Estágio Docente e de Orientação a Pesquisa e também pelas Atividades Acadêmico, 

Cientificas e Culturais tais como: disciplinas de outras áreas de conhecimento, 

monitoria, participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão, cursos em 

áreas afins, participação em eventos científicos, publicação de trabalhos científicos, 

entre outras, desde que regulamentadas e validadas pelo Colegiado do Curso de 

Licenciatura em Matemática. 

 

Núcleo de Optativas (NOPT): Esse núcleo é composto por um conjunto de componentes 

curriculares de conteúdos variados, que possibilitará ao discente selecionar aqueles que 

mais atendam as suas escolhas pessoais, permitindo, assim, uma formação mais específica 

em determinadas áreas do conhecimento. Estarão relacionados os componentes 

curriculares com temas atuais da Matemática, Educação Matemática, Etnomatemática, 

dentre outras.  

Os Componentes Seminários do Núcleo de Estudos Integradores do curso de 

Licenciatura em Matemática serão desenvolvidos nos semestres ímpares e a partir 

do terceiro, enquanto as Atividades Acadêmico, Cientificas e Culturais será ao longo 

do curso. Em relação aos seminários, deverão ser iniciados e concluídos dentro de 

um mesmo período letivo. Cada seminário terão disciplinas vinculadas que deverão 

ser necessariamente cursadas concomitantes ou se for o caso, anteriormente ao 

desenvolvimento do projeto. A partir das temáticas problematizadoras definidas em cada 

seminário, cada grupo definirá o projeto a ser desenvolvido. No período de 

realização do seminário, o aluno terá momentos em sala de aula, no qual receberá 

orientações acerca da elaboração e momentos de desenvolvimento do trabalho. 

Durante o desenvolvimento do projeto, é necessária a participação de um professor 

na figura de coordenador para cada turma, contribuindo para que haja uma maior 

articulação entre as disciplinas vinculadas motivando o processo de ensino e 

aprendizagem, de forma a articular os professores orientadores e alunos que 

estejam desenvolvendo o trabalho. 

 

Na Figura 7 está representada a contribuição de cada Núcleo para a matriz curricular 



 

 

63 

 

do Curso de Licenciatura em Matemática. 
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                                   Figura 7 Representação gráfica do perfil de formação. 

 

Na Tabela 7 estão relacionados os componentes curriculares por núcleos com as 

respectivas cargas horárias e os pré-requisitos para cursá-las. 

Na Tabela 8 é apresentada a distribuição das disciplinas por semestre letivo e a 

distribuição da carga horária e créditos e na Tabela 9 a relação dos componentes que 

compõem o Núcleo de Estudos Integradores. Na Figura 8 encontra-se o fluxograma da 

matriz curricular proposta. Na Tabela 10 pode-se visualizar a relação das disciplinas 

complementares optativas. Detalhes das ementas das disciplinas no APÊNDICE A - 

EMENTÁRIO.



 

 

Tabela 7 Distribuição das Disciplinas por Núcleos. 

Núcle

o Código Componente Curricular 
Carga Horária 

Pré-Requisito 
T PCC E Tota

l 

N
ú

c
le

o
 d

e
 F

o
r
m

a
ç
ã
o
 M

a
te

m
á
ti

ca
 e

 Á
re

a
s 

C
o
r
re

la
ta

s 

MAT101 Estudo de Funções Reais 60 00 00 60 ----- 
MAT102 Tópicos de Lógica 45 15 00 60 ----- 
MAT201 Trigonometria 45 15 00 60 ----- 
MAT202 Geometria Plana 45 15 00 60 ----- 
MAT203 Introdução a Teoria dos Números 45 15 00 60 ----- 
MAT204 Construções Geométricas 30 15 00 45 ----- 
MAT301 Limites e Derivadas 60 00 00 60 MAT101, MAT201 
MAT302 Geometria Analítica 60 00 00 60 MAT201, MAT202 
MAT303 Geometria Espacial 45 15 00 60 MAT202 
MAT402 Superfícies e Integrais 60 00 00 60 MAT301, MAT302 
MAT403 Grupos e Anéis 60 00 00 60 MAT203 
MAT406 Estatística para a Educação Básica 15 15 00 30 ----- 
MAT502 Sequências e Séries 45 15 00 60 MAT402 
MAT601 Funções de Várias Variáveis 60 00 00 60 MAT402 
MAT602 Álgebra Linear I 45 15 00 60 MAT302 
MAT701 Análise Combinatória e Probabilidade 45 15 00 60 ----- 
MAT702 Equações Diferenciais Ordinárias 60 00 00 60 MAT402 
MAT706 Mecânica 60 00 00 60 MAT301 
MAT801 Introdução a Análise Matemática 60 00 00 60 MAT301 
MAT802 Funções Vetoriais 60 00 00 60 MAT601 
MAT804 Oscilações, Ondas e Termodinâmica 60 00 00 60 MAT706 
MAT901 Matemática Financeira  45 15 00 60 MAT502 
MAT902 Variáveis Complexas 45 15 00 60 MAT402, MAT502 
MAT904 Eletromagnetismo 60 00 00 60 MAT804 

SUBTOTAL 1215 180 00 1395  

N
ú

c
le

o
 I

n
st

r
u

m
e
n

ta
l 

 

e
 P

e
d

a
g
ó
g
ic

o
 

EDU103 Fundamentos Históricos da Ação Pedagógica 60 00 00 60 ----- 
EDU104 Leitura e Produção de Textos 60 00 00 60 ----- 
EDU105 Introdução aos Estudos Acadêmicos  60 00 00 60 ----- 
EDU205 Organização da Educação Brasileira 60 00 00 60 ----- 
EDU206 Sociologia da Educação 60 00 00 60 ----- 
EDU304 Psicologia da Educação - Desenvolvimento 45 15 00 60 ----- 
EDU305 Política e Gestão da Educação 60 00 00 60 EDU205 
EDU404 Psicologia da Educação - Aprendizagem 45 15 00 60 EDU304 
EDU405 Educação Inclusiva 60 00 00 60 ----- 
EDU501 Filosofia da Educação 30 30 00 60 ----- 
EDU703 Língua Brasileira de Sinais - Libras 45 15 00 60 ----- 
EDU705 Interface entre Gênero e Raça: Educação e Interculturalidade 30 00 00 30 ----- 
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EDU805 TCC I 30 00 00 30 EMT704 
EDU905 TCC II 30 00 00 30 EDU805 

SUBTOTAL 675 75 00 750  

N
ú

c
le

o
 d

e
  

E
d

u
c
a
ç
ã
o

  

M
a
te

m
á
ti

ca
 

EMT401 Didática da Matemática 30 30 00 60 MAT101 
EMT503 Matemática para a Educação Básica I 30 30 00 60 MAT202, EDU304, EDU404, EMT401 
EMT504  Informática Aplicada ao Ensino da Matemática I 30 30 00 60 EMT401 
EMT505 História da Matemática 30 30 00 60 MAT202, MAT301, EMT401 
EMT603 Matemática para Educação Básica II 30 30 00 60 EDU404, EMT503 
EMT604 Estágio Supervisionado I 00 00 105 105 MAT101, EDU103, EDU205, EDU305, EDU404, EMT401, EMT503 
EMT605 Informática Aplicada ao Ensino da Matemática II 30 30 00 60 MAT504 
EMT606 Laboratório de Ensino da Matemática 15 15 00 30 ----- 
EMT704 Estágio Supervisionado II 00 00 105 105 EMT603, EMT604 
EMT803 Estágio Supervisionado III 00 00 105 105 EMT704 
EMT903 Estágio Supervisionado IV 00 00 90 90 EMT803 

SUBTOTAL 195 195 405 795  

N
ú

c
le

o
 d

e
 E

st
u

d
o
s 

 

In
te

g
r
a
d

o
re

s 

INT306 Seminário de Iniciação a Docência 00 15 00 15 ----- 

INT506 Seminarios Temáticos 00 15 00 15 ----- 

INT706 Seminário de Orientação ao Estágio Docente 00 15 00 15 ----- 

INT906 Seminário de Orientação a Pesquisa 00 15 00 15 ----- 

 Atividades Acadêmico Cientifico Culturais20 00 200 00 200 ----- 

SUBTOTAL 00 260 00 260  

N
ú

c
le

o
 d

e
  

O
p

ta
ti

v
a
s 

OPT Optativa I 60 00 00 60 
 

OPT Optativa II 60 00 00 60 

 

SUBTOTAL 120 00 00 120  

TOTAL 2205 710 405 3320  

T – Teórica, P – Prática, PCC – Prática de Componente Curricular, E – Estágio Supervisionado, AACC - Atividades Acadêmico Científico Culturais.

                                                     
20

 A carga horária destinada AACC deverá ser realizada durante todo o curso. 



 

 

Tabela 8 Distribuição das Disciplinas por Semestre (Carga Horária e Créditos). 

 
Código Componente Curricular Carga Horária Creditação 

Núcleo Categoria Pré-Requisito 
T PCC E Total T PCC E Total 

1
º 

S
e
m

e
st

re
 MAT101 Estudo de Funções Reais 60 00 00 60 04 00 00 04 NMAT Obrigatória ----- 

MAT102 Tópicos de Lógica 45 15 00 60 03 01 00 04 NMAT Obrigatória ----- 
EDU103 Fundamentos Históricos da Ação Pedagógica 60 00 00 60 04 00 00 04 NEDU Obrigatória ----- 
EDU104 Leitura e Produção de Textos 60 00 00 60 04 00 00 04 NEDU Obrigatória ----- 
EDU105 Introdução aos Estudos Acadêmicos 60 00 00 60 04 00 00 04 NEDU Obrigatória ----- 

Subtotal do 1º Semestre 285 15 00 300 19 01 00 20  

2
º 

S
e
m

e
st

re
 

MAT201 Trigonometria 45 15 00 60 03 01 00 04 NMAT Obrigatória ----- 
MAT202 Geometria Plana 45 15 00 60 03 01 00 04 NMAT Obrigatória ----- 
MAT203 Introdução a Teoria dos Números 45 15 00 60 03 01 00 04 NMAT Obrigatória ----- 
MAT204 Construções Geométricas 30 15 00 45 02 01 00 03 NMAT Obrigatória ----- 
EDU205 Organização da Educação Brasileira 60 00 00 60 04 00 00 04 NEDU Obrigatória ----- 
EDU206 Sociologia da Educação 60 00 00 60 04 00 00 04 NEDU Obrigatória ----- 

Subtotal do 2º Semestre 285 60 00 345 19 04 00 23  
Subtotal 570 75 00 645 38 05 00 43 

3
º 

S
e
m

e
st

re
 

MAT301 Limites e Derivadas 60 00 00 60 04 00 00 04 NMAT Obrigatória MAT101 

MAT201 

MAT302 Geometria Analítica 60 00 00 60 04 00 00 04 NMAT Obrigatória MAT201 

MAT202 
MAT303 Geometria Espacial 45 15 00 60 03 01 00 04 NMAT Obrigatória MAT202 
EDU304 Psicologia da Educação - Desenvolvimento 45 15 00 60 03 01 00 04 NEDU Obrigatória ----- 
EDU305 Política e Gestão da Educação 60 00 00 60 04 00 00 04 NEDU Obrigatória EDU205 
INT306 Seminários de Iniciação à Docência – PIBID 00 15 00 15 00 01 00 01 NINT Obrigatória ----- 

Subtotal do 3º Semestre 270 45 00 315 18 03 00 21  
Subtotal 840 120 00 960 56 08 00 64 

4
º 

S
e
m

e
st

re
 

EMT401 Didática da Matemática 30 30 00 60 02 02 00 04 NEMT Obrigatória MAT101 

MAT402 Superfícies e Integrais 60 00 00 60 04 00 00 04 NMAT Obrigatória MAT301 

MAT302 
MAT403 Grupos e Anéis 60 00 00 60 04 00 00 04 NMAT Obrigatória MAT203 
EDU404 Psicologia da Educação - Aprendizagem 45 15 00 60 03 01 00 04 NEDU Obrigatória EDU304 
EDU405 Educação Inclusiva 60 00 00 60 04 00 00 04 NEDU Obrigatória ----- 
MAT406 Estatística para a Educação Básica 15 15 00 30 01 01 00 02 NMAT Obrigatória ----- 

Subtotal do 4º Semestre 270 60 00 330 18 04 00 22  
Subtotal 1110 180 00 1290 74 12 00 86 

5
º 

S
e
m

e
st

re
 

EDU501 Filosofia da Educação 30 30 00 60 02 02 00 04 NEDU Obrigatória ----- 
MAT502 Sequências e Séries 45 15 00 60 03 01 00 04 NMAT Obrigatória MAT402 

EMT503 Matemática para a Educação Básica I 30 30 00 60 02 02 00 04 NEMT Obrigatória 
MAT202 

EDU304 

EDU404 

EMT401 
EMT504 Informática Aplicada ao Ensino da Matemática I 30 30 00 60 02 02 00 04 NEMT Obrigatória EMT401 

EMT505 História da Matemática 30 30 00 60 02 02 00 04 NEMT Obrigatória 
EMT401 

MAT202 

MAT301 
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INT506 Seminários Temáticos 00 15 00 15 00 01 00 01 NINT Obrigatória ----- 
Subtotal do 5º Semestre 165 150 00 315 11 10 00 21  

Subtotal 1275 330 00 1605 85 22 00 107 

6
º 

S
e
m

e
st

re
 

MAT601 Funções de Várias Variáveis 60 00 00 60 04 00 00 04 NMAT Obrigatória MAT402 
MAT602 Álgebra Linear I 45 15 00 60 03 01 00 04 NMAT Obrigatória MAT302 

EMT603 Matemática para Educação Básica II 30 30 00 60 02 02 00 04 NEMT Obrigatória EDU404 

EMT503 

EMT604 Estágio Supervisionado I 00 00 105 105 00 00 07 07 NEMT Obrigatória 

MAT101 

EDU103 

EDU205 

EDU305 

EDU404 

EMT401 

EMT503 
EMT605 Informática Aplicada ao Ensino da Matemática II 30 30 00 60 02 02 00 04 NEMT Obrigatória EMT504 
EMT606 Laboratório de Ensino da Matemática 15 15 00 30 01 01 00 02 NEMT Obrigatória ----- 

Subtotal do 6º Semestre 180 90 105 375 12 06 07 25  
Subtotal 1455 420 105 198 97 28 07 132 

7
º 

S
e
m

e
st

re
 

MAT701 Análise Combinatória e Probabilidade 45 15 00 60 03 01 00 04 NMAT Obrigatória ----- 
MAT702 Equações Diferenciais Ordinárias 60 00 00 60 04 00 00 04 NMAT Obrigatória MAT402 
EDU703 Língua Brasileira de Sinais - Libras 45 15 00 60 03 01 00 04 NEDU Obrigatória ----- 

EMT704 Estágio Supervisionado II 00 00 105 105 00 00 07 07 NEMT Obrigatória EMT604 

EMT603 
EDU705 Interface entre Gênero e Raça: Educação e Interculturalidade 30 00 00 30 02 00 00 02 NCOM Obrigatória ----- 
MAT706 Mecânica 60 00 00 60 04 00 00 04 NCOM Obrigatória MAT301 
INT707 Seminários de Orientação ao Estágio Docente 00 15 00 15 00 01 00 01 NINT Obrigatória ----- 

Subtotal do 7º Semestre 240 45 105 390 16 03 07 26  
Subtotal 1695 465 210 2370 113 31 14 158 

8
º 

S
e
m

e
st

re
 

MAT801 Introdução a Análise Matemática 60 00 00 60 04 00 00 04 NMAT Obrigatória MAT301 
MAT802 Funções Vetoriais 60 00 00 60 04 00 00 04 NMAT Obrigatória MAT601 
EMT803 Estágio Supervisionado III 00 00 105 105 00 00 07 07 NEMT Obrigatória EMT704 
MAT804 Oscilações, Ondas e Termo 60 00 00 60 04 00 00 04 NCOM Obrigatória MAT706 

EDU805 TCC I 30 00 00 30 02 00 00 02 NCOM Obrigatória EMT704 

Cumprido 75% dos créditos 
OPT Optativa I 60 00 00 60 04 00 00 04 NOPT Obrigatória  

Subtotal do 8º Semestre 270 00 105 375 18 00 07 25  
Subtotal 1965 465 315 2745 131 31 21 183 

9
º 

S
e
m

e
st

re
 

MAT901 Matemática Financeira 45 15 00 60 03 01 00 04 NMAT Obrigatória MAT502 

MAT902 Variáveis Complexas 45 15 00 60 03 01 00 04 NMAT Obrigatória MAT402 

MAT502 
EMT903 Estágio Supervisionado IV 00 00 90 90 00 00 06 06 NEMT Obrigatória EMT803 
MAT904 Eletromagnetismo 60 00 00 60 04 00 00 04 NCOM Obrigatória MAT804 
EDU905 TCC II 30 00 00 30 02 00 00 02 NCOM Obrigatória EDU805 

OPT Optativa II 60 00 00 60 04 00 00 04 NCOM Obrigatória  
INT906 Seminários de Orientação a Pesquisa 00 15 00 15 00 01 00 01 NINT Obrigatória ----- 

Subtotal do 9º Semestre 240 45 90 375 16 03 06 25  
Total 2205 510 405 3120 147 34 27 208 

AACC 200 
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Total 3320 

T – Teórica, P – Prática, PCC – Prática de Componente Curricular, E – Estágio Supervisionado, AACC - Atividades Acadêmico Científico Culturais. 

 

Tabela 9 Relação dos Seminários que compõem o Núcleo Integrador. 

Núcleo de Estudos Integradores 

Semestre Código Seminários Integradores 

3 INT306 Seminário de Iniciação a Docência - PIBID 

5 INT506 Seminarios Temáticos 

5 INT707 Seminário de Orientação ao Estágio Docente 

7 INT906 Seminário de Orientação a Pesquisa 

Ao longo do curso Atividades Acadêmico, Científico e Culturais 

 

Tabela 10 Relação das Disciplinas Optativas. 

Núcleo Código Componente Curricular 
Carga Horária Creditação 

Pré-Requisito 
T P Total T P Total 

N
M

A
T
 

OPT001 Teoria de Galois 60 00 60 04 00 04 MAT403 

OPT002 Álgebra Linear II 60 00 60 04 00 04 MAT302,MAT602 

OPT003 Análise Real 60 00 60 04 00 04 MAT801 

OPT004 Análise em R
n 60 00 60 04 00 04 OPT003 

OPT005 Introdução à Geometria Diferencial 60 00 60 04 00 04 MAT302,OPT002, MAT601 

OPT006 Teoria das Equações Diferenciais 60 00 60 04 00 04 MAT502, OPT003,MAT702 

OPT007 Topologia dos Espaços Métricos 60 00 60 04 00 04 MAT602 

OPT008 Cálculo Numérico 60 00 60 04 00 04 MAT402,MAT502,MAT602,MAT
702 

OPT009 Introdução às Equações Diferenciais Parciais 60 00 60 04 00 04 MAT502,MAT702 
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OPT010 Geometrias Não Euclidianas 60 00 60 04 00 04 MAT202 

N
E

D
U
 

OPT011 Currículo, Cultura e Conhecimento 60 00 60 04 00 04 ----- 

OPT012 Conteúdos e Metodologias do Ensino da 
Matemática 60 00 60 04 00 04 ----- 

OPT013 Educação das Relações Étnico-Raciais 60 00 60 04 00 04 ----- 

OPT014 Gamificação na Educação Matemática 15 45 60 01 03 04 EMT605 
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Figura 8 Fluxograma da Matriz Curricular do Curso de Licenciatura em Matemática.



 

 

6.3 Da Disciplina Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)  

 
Em consonância com o Decreto nº nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, o curso de 

Licenciatura em Matemática do campus de Eunápolis inclui em sua matriz curricular a 

disciplina Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), no sétimo semestre. Conforme consta na 

redação do referido Decreto, capítulo II – Da inclusão da LIBRAS como Disciplina Curricular 

obrigatória, Art. 3°: 

A LIBRAS deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória 

nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em 

nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de 

ensino, públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de 

ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (BRASIL, 2005, 

s.p). 

6.4 Do Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e Educação em 

Direitos Humanos 

O curso de Licenciatura em Matemática, em obediência à Resolução CNE/CP nº 1, de 

junho de 2004 e a Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, prevê o 

desenvolvimento/abordagem da Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o 

tratamento de questões e temáticas que dizem respeito ao ensino de história e cultura afro-

brasileira e indígena. 

A Resolução CNE/CP nº 1/2004, com fundamento no Parecer CNE/CP nº 3, de 10 de 

março de 2004, homologado em 19/5/2004, e na Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, 

institui no art. 1º as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a serem observadas 

pelas Instituições de ensino, que atuam nos níveis e modalidades da Educação Brasileira e, 

em especial, por Instituições que desenvolvem programas de formação inicial e continuada 

de professores”.  

Os conteúdos especificados na Resolução CNE/CP nº 1/2004 – “Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana” – 

são exigidos em componentes curriculares obrigatórios em todos os cursos superiores de 

tecnologia, bacharelados e licenciaturas no instrumento de avaliação in loco adotado pelo 

INEP. Esses conteúdos devem compor, assim, disciplinas de todos os cursos de graduação 

de uma IES que integre o sistema federal de ensino, supervisionado pelo MEC.  

No caso do Curso de Licenciatura em Matemática do IFBA – campus Eunápolis, o 

atendimento a essa exigência legal na formação do aluno se dará em atividades 
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transversais, ao longo do curso, nas disciplinas, eventos, seminários, estágios e atividades 

complementares. Os alunos serão informados pela Coordenação sobre palestras e eventos 

promovidos pelo Campus e outras Instituições relacionados às questões étnico-raciais na 

educação.  

Os alunos do Curso de Licenciatura também têm um contato com o tema, nas 

disciplinas da matriz, EDU705 – Interface entre Gênero e Raça: Educação e 

Interculturalidade, EDU206 – Sociologia da Educação, EDU304 – Psicologia da 

Educação – Desenvolvimento, EDU501 – Filosofia da Educação e EDU305 – Politica 

e Gestão da Educação, e participação nos eventos, tais como, a Semana de 

Consciência Negra promovido pelo Campus e os Seminários propostos pelo Núcleo 

de Estudos Integradores.  

6.5 A Educação em Direitos Humanos  

O Parecer CNE/CP nº 8/2012, de 06 de março de 2012, e a Resolução nº 1, de 30 de 

maio de 2012 aprovam as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. 

A Educação em Direitos Humanos, um dos eixos fundamentais do direito à educação, 

refere-se ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos Direitos Humanos e em 

seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de 

sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas.   

Os Direitos Humanos, internacionalmente reconhecidos como um conjunto de direitos 

civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles individuais, coletivos 

ou difusos, referem-se à necessidade de igualdade e de defesa da dignidade humana.   

Aos sistemas de ensino e suas instituições cabe a efetivação da Educação em Direitos 

Humanos, implicando a adoção sistemática dessas diretrizes por todos(as) os(as) 

envolvidos(as) nos processos educacionais.   

A Educação em Direitos Humanos, com a finalidade de promover a educação para a 

mudança e a transformação social, fundamenta-se nos seguintes princípios:  

I. dignidade humana; 

II. igualdade de direitos;   

III. reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades;   

IV. laicidade do Estado;   

V. democracia na educação;   

VI. transversalidade, vivência e globalidade; e  

VII.  sustentabilidade socioambiental.    

A Educação em Direitos Humanos como processo sistemático e multidimensional, 

orientador da formação integral dos sujeitos de direitos, articula-se às seguintes dimensões: 
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I. apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos 

humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local;   

II. afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos 

direitos humanos em todos os espaços da sociedade;   

III. formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis 

cognitivo, social, cultural e político;   

IV. desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção 

coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados; e   

V. fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e 

instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos 

humanos, bem como da reparação das diferentes formas de violação de 

direitos.    

A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação em Direitos Humanos na 

organização do currículo no curso de Licenciatura em Matemática ocorrerá das seguintes 

formas: 

I. pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 

tratados interdisciplinarmente; 

II. realização de Seminários para tratar do tema;  

III. práticas de ensino;  

IV. os direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimentos de 

medidas sócio educativas, conforme o art. 13, §2º da Resolução nº 2, de 1 de 

julho de 215, será abordada no componente curricular Educação Inclusiva; 

V. conteúdo a ser abordado mais fortemente nas disciplinas: EDU501 – 

Filosofia da Educação; EDU305 – Politica e Gestão da Educação; 

EDU304 – Psicologia da Educação- Desenvolvimento; EDU206 – 

Sociologia da Educação;   

VI. promoção de ações de extensão voltadas para a promoção de Direitos 

Humanos, em diálogo com os segmentos sociais em situação de exclusão 

social e violação. 

6.6 Atendimento às Políticas de Educação Ambiental  

A Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012 estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental que é uma dimensão da educação, uma atividade 

intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter 

social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando 

potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e 
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de ética ambiental. Visa à construção de conhecimentos, ao desenvolvimento de 

habilidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com a comunidade de vida, à justiça e à 

equidade socioambiental e à proteção do meio ambiente natural e construído. 

A Educação Ambiental busca adotar uma abordagem que considere a interface entre a 

natureza, a sociocultural, a produção, o trabalho, o consumo, superando a visão 

despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista ainda muito presente na prática pedagógica das 

instituições de ensino.  

O IFBA, campus Eunápolis promove em sua gestão e suas ações de ensino, pesquisa 

e extensão orientadas pelos princípios e objetivos da Educação Ambiental. No contexto do 

curso, para atender aos requisitos legais, o tema além de ser tratado de forma transversal 

ao longo do currículo, há pontos culminantes, como atividades sistemáticas do curso, 

articulados com eventos institucionais tais como a Semana de Meio Ambiente, promovida 

anualmente, que oportuniza o aprofundamento da discussão com relação a essa temática 

nos diversos niveis e modalidades de ensino ofertado no campus. As temáticas ambientais 

podem ser trabalhadas através de exemplos e aplicações dos conteúdos matemáticos vistos 

em alguns componentes curriculares. Por exemplo, podemos procurar as dimensões de 

uma caixa, com ou sem tampa, de papelão de modo que contenha um determinado volume 

e que possua a menor área possível. A quantidade do papelão utilizada para a construção 

da caixa em uma produção de larga escala sem dúvidas tem um impacto ambiental. Outro 

exemplo a considerar é analisar o crescimento populacional de corujas (predador) e ratos 

(presa) que habitam numa determinada área e como essa interação coruja-rato afeta o meio 

ambiente em que eles vivem. Sendo assim, para cumprir as exigências da Resolução Nº 2, 

de 15 de junho de 2012 e também para que a Educação Ambiental não seja meramente 

uma disciplina, mas que seja o reforço de diversos componentes curriculares e 

experimentos educativos com intuito de fornecer conhecimento e a devida compreensão do 

meio ambiente para o discente, trabalharemos o tema de forma interdisciplinar, inserimos de 

forma natural esta temática nas ementas das seguintes disciplinas: MAT301 – Limites e 

Derivadas, MAT402 – Superfícies e Integrais e MAT702 – Equações Diferenciais Ordinárias. 

Além disso, será ofertado periodicamente, um Curso de Extensão online para contemplar o 

estudo do tema, computando-se a carga horária como Atividades Acadêmico-Científico-

Culturais.   

6.7 Disciplinas na Modalidade à Distância  

De acordo com a Portaria nº 4.059, de 10 de Dezembro de 2004 (DOU de 

13/12/2004, Seção 1, p. 34) que afirma que as instituições de ensino superior poderão 

inserir, na organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a 
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oferta de componentes curriculares da matriz que utilizem modalidade de Educação à 

Distância (EAD), com base no art. 81 da Lei nº 9.394, de 1996 e que estes componentes 

poderão ser ofertados, integral ou parcialmente, desde que a oferta destas disciplinas em 

EAD limite-se a no máximo 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso.  

Dessa forma, os cursos de Licenciaturas do IFBA admitem na construção da sua 

matriz curricular a disponibilidade de disciplinas na modalidade EAD, como permite a lei, 

tanto na forma semipresencial quanto á distância. 

Define-se a modalidade EAD, segundo o Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, 

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. 

O Curso de Licenciatura em Matemática do Campus Eunápolis oferta disciplinas 

obrigatórias da sua matriz curricular na modalidade semipresencial oportunizando ao aluno 

desenvolver a autonomia na busca do saber, fazendo uso de recursos tecnológicos 

aplicados à educação à distância.  

A matriz curricular do Curso contém oito disciplinas na modalidade semipresencial: 

“Organização da Educação Brasileira”, “Sociologia da Educação”, “Construções 

Geométricas” e “Educação Inclusiva”, “Estágio Supervisionado I”, “Estágio 

Supervisionado II”, “Estágio Supervisionado III” e “Estágio Supervisionado IV”. As 

disciplinas “Organização da Educação Brasileira” e “Sociologia da Educação” possuem 45 

horas presenciais e 15 horas à distância, totalizando 60 horas cada uma. A disciplina 

“Construção Geométrica” possui 30 horas presenciais e 15 horas à distância, totalizando 45 

horas. A disciplina “Educação Inclusiva” possui 30 horas presenciais e 30 horas à distância, 

totalizando 60 horas. As disciplinas de “Estágio Supervisionado I”, “Estágio Supervisionado 

II”, “Estágio Supervisionado III” e “Estágio Supervisionado IV” das suas cargas horárias 

totais, 15h são destinadas a distância. Outras disciplinas poderão ser ofertadas na 

modalidade semipresencial desde que os professores que a ministrarão enviem para a 

apreciação do NDE e/ou Colegiado do Curso um plano de ensino de como a disciplina será 

desenvolvida nessa modalidade e desde que não ultrapasse os 20% da carga horária do 

curso.  

As disciplinas mencionadas no parágrafo anterior desenvolvem as suas atividades à 

distância através de meios e tecnologias de informação e comunicação. Em particular, a 

plataforma MOODLE é utilizada como ambiente virtual de ensino e aprendizagem, para 

envio de textos, discussões em fóruns e realização de atividades a distância. Atendendo à 
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Portaria MEC nº 4.059/04, as avaliações (provas) das disciplinas oferecidas na modalidade 

semipresencial são realizadas presencialmente, devendo o aluno comparecer ao Instituto 

para a realização da mesma conforme o cronograma da disciplina e o Calendário 

Acadêmico. 

As atividades à distância da disciplina na modalidade semipresencial possuem uma 

carga horária associada e, o cumprimento ou não destas pelo aluno deverá ser registrado 

no diário de classe, de tal forma que o docente tenha o controle da frequência do mesmo 

na disciplina. Sendo assim, o cumprimento ou a entrega de uma atividade por parte do 

acadêmico também é registrado no diário como presença na carga horária destinada para a 

atividade proposta, do mesmo modo como é registrado a presença do aluno numa aula 

tradicional.  

Além disso, é assegurado pelo menos um encontro presencial ao final do calendário 

letivo do semestre, para a realização de atividades avaliativas e/ou outras atividades que 

docente da disciplina julgar necessário.  

Para atender as exigências legais que regem a oferta de disciplinas na modalidade 

semipresencial no curso foi elaborado um Regimento das Disciplinas EAD 

Semipresencial do Curso de Licenciatura em Matemática do IFBA campus Eunápolis, 

que está no APÊNDICE B deste projeto.  

6.8 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é requisito necessário para a obtenção dos 

créditos nas disciplinas de TCC e do título de licenciado pelo discente. Na estrutura 

curricular do Curso de Matemática, o TCC será desenvolvido por meio de duas disciplinas 

articuladas e intituladas, Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC-I) e Trabalho de 

Conclusão de Curso II (TCC-II), ambas com a mesma carga horária de 30 (trinta) horas, 

desenvolvidas em semestres sucessivos e estruturadas de forma que os discentes, em um 

primeiro momento, tenham contato direto com os professores orientadores integrantes do 

Colegiado de Curso, a fim de que conheçam algumas de suas propostas de projetos a 

serem desenvolvidos no TCC, bem como suas áreas especificas de interesse e atuação. 

Desta forma, os discentes poderão optar por uma delas e estruturarem, sob orientação, um 

projeto de trabalho. Posteriormente, os orientandos terão tempo hábil para realizar leituras e 

estudos não presenciais e poderão efetivamente executar e concluir o projeto originalmente 

estruturado no TCC I ao longo da disciplina TCC II. O desenvolvimento do trabalho de TCC 

é finalizado necessariamente após aprovação em banca constituída especialmente para tal 

fim. Geralmente, as bancas são compostas por docentes da área tema do TCC ou área 
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correlata, pertencentes ao quadro da Instituição de Ensino Superior (IES), ou convidados de 

instituições parceiras, que possuam titulação superior ao título pleiteado pelo discente 

(Licenciado). Essa atividade tem os seguintes objetivos:  

i. Orientar os estudantes para que a escolha do tema e a metodologia do seu 

desenvolvimento sejam caracterizadas pelo enfrentamento da realidade da 

Licenciatura e pela preocupação de contribuir para o seu aperfeiçoamento;  

ii. Capacitar o estudante na elaboração e exposição de trabalhos e pesquisas 

sistematizadas, através de metodologia adequada;  

iii. Analisar, explicar e avaliar o objeto de estudo, culminando com novas 

propostas;  

iv. Revisar e aplicar conceitos e conhecimentos básicos ministrados no decorrer 

do curso. 

A temática objeto do TCC abordará tema relacionados com as linhas de pesquisas 

ofertados pelo Curso de Licenciatura em Matemática e podendo englobar atividades 

práticas e/ou teóricas e permitem ao discente a ampliação e articulação dos conhecimentos 

construídos ao longo do curso, bem como se constitui momento oportuno para dialogar com 

a metodologia científica no processo de produção do trabalho.  

A partir do oitavo semestre, ao cursar a disciplina TCC I, espera-se que o discente 

defina um tema sobre o qual versará o seu trabalho de conclusão do curso, bem como o 

docente orientador, em comum acordo entre as partes. O trabalho terá prosseguimento 

seguindo um programa de atividades, acompanhamento e avaliação. 

Para atender as exigências legais foi elaborado um Regimento do Trabalho de 

Conclusão do Curso da Licenciatura em Matemática do IFBA/campus Eunápolis que 

consta no APÊNDICE C deste projeto. 

6.9 Estágio Supervisionado 

O Estágio Supervisionado Curricular é composto por um conjunto de atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação 

em situações reais de vida e trabalho do seu meio, sendo realizado na comunidade em 

geral, junto às escolas públicas e sob responsabilidade e coordenação do Professor 

Orientador do Estágio do Curso. 

O IFBA/Campus Eunápolis possui diversos convênios firmados em escolas da rede 

pública e particular na cidade de Eunápolis onde serão desenvolvidas as atividades de 

estágio curricular, sendo responsável pela formalização do estágio. Os convênios são 

responsabilidade da Coordenação de Intercâmbio, Egresso e Estágio do campus. 
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 O Estágio Supervisionado Curricular propicia a complementação do ensino e da 

aprendizagem a serem planejados, executados, acompanhados e avaliados em 

conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, a fim de se constituir 

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

técnico-cultural, científico e de relacionamento humano.  

 Operacionalmente a realização do estágio faz-se mediante termo de compromisso 

celebrado entre o estudante e a parte concedente (Instituição parceira), com interveniência 

obrigatória da instituição de ensino (IFBA). O Estágio das Licenciaturas está regulamentado 

com base na aplicação e a utilização dos seguintes instrumentos: Matrícula, Programa de 

Atividades, Regência, Relatório Final e Avaliação do Estágio.  

 A jornada de atividades dos Estágios Supervisionados Curricular é cumprida em 

horário fixo ou variável durante a semana. Em qualquer hipótese, no entanto, o horário 

estabelecido não poderá conflitar com o horário do estudante, devendo ser fixado de comum 

acordo entre o Professor Orientador de Estágio do Curso, o estudante e a Instituição 

Parceira. 

 Os estágios curriculares são acompanhados pelo Professor Orientador de estágio 

que aprova os programas de atividades, planos e projetos a serem desenvolvidos pelos 

alunos durante o estágio. Ao final de cada estágio curricular, o Professor Orientador de 

estágio envia à Coordenação do Curso os relatórios finais das atividades desenvolvidas 

pelos estagiários e acompanhadas pelo Professor Regente da escola onde o aluno realiza o 

seu estágio. 

 Em atendimento a Resolução nº 2, de 1 de julho de 2015, o Estágio Curricular, será 

cumprido em 405 horas, ver Tabela 11, iniciando no sexto semestre do curso, e pode ser 

realizado nas turmas de ensino básico do próprio IFBA e em outras Instituições Públicas, 

sob a supervisão de um professor regente da escola e orientação de um docente do Curso 

de Licenciatura em Matemática, com formação na área específica.  

 As atividades do estágio supervisionado 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. 

 Para desenvolver a sua regência, o aluno-docente deverá entregar ao Professor 

Orientador da disciplina, para uma discussão prévia, um projeto contendo o planejamento 

pedagógico da unidade didática que será desenvolvida. Ao final do semestre, o aluno-

docente deverá entregar um relatório discursivo descrevendo todas as atividades 

desenvolvidas no estágio com os anexos, segundo o modelo definido pela coordenação.  
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 O aluno-docente só começará a sua regência após a avaliação do projeto pelo 

Professor Orientador da disciplina Estágio Supervisionado e encaminhamento do projeto 

para o Professor Regente. O estagiário terá acompanhamento durante todo o estágio. A 

avaliação do estagiário se constituirá em desenvolvimento de um projeto de planejamento 

pedagógico e no final do semestre deverá apresentar um relatório de atividades.  

 Conforme Resolução nº 2, de 1 de julho de 2015, art. 15º, parágrafo 7, os alunos 

portadores de diplomas de licenciatura com exercício comprovado no magistério e que 

exerçam atividade docente regular na Educação Básica mediante contrato de trabalho, 

poderão ter redução da carga horária do Estágio Curricular até o máximo de 100 (cem) 

horas. Dessa forma, o aluno portador de diploma de licenciatura com exercício comprovado 

no magistério poderá requerer redução de até 100 horas da carga horária, podendo 

dispensar parte da carga horária de regência nas disciplinas de estágio supervisionado em 

Matemática, conforme análise prévia do Colegiado do Curso de Matemática. Na análise será 

observada a carga horária de docência na área de Matemática, em estabelecimento 

devidamente credenciado pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Essa mesma 

carga horária da atividade docente utilizada na redução da carga horária do estágio 

curricular não poderá ser usada para o computo da AACC posteriormente. 

Atendendo as exigências legais foi elaborado o Regimento do Estágio 

Supervisionado do Curso de Licenciatura em Matemática do IFBA Campus Eunápolis, 

que está no APÊNDICE D deste Projeto Pedagógico, de acordo com as normas que regem 

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

Tabela 11 Distribuição de Disciplinas de Estágio Curricular. 

Semestre Disciplina Carga Horária Pré-Requisito 

6º 
Estágio Supervisionado em 

Matemática I 
105 

MAT101A,EDU103A, 

EDU205A,EDU305A, 

EDU404A,EMT401A, 

EMT503A 

7º 
Estágio Supervisionado em 

Matemática II 
105 EMT603A,EMT604A 

8º 
Estágio Supervisionado em 

Matemática III 
105 EMT704A 

9º 
Estágio Supervisionado em 

Matemática IV 
90 EMT803A 

Total 405 

 

A carga horária a distância em Estágio Supervisionado deverá ser realizada na 

Plataforma Institucional Moodle e irá compreender discussões de temas relacionados a 
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prática docente e aos temas transversais, conforme o art. 13 § 2 da Resolução nº 2, de 1 de 

julho de 2015 de modo a complementar e aprofundar as discussões realizadas nas aulas 

presenciais. Isso acontecerá numa carga horária de 15 horas, durante cada um dos quatro 

estágios que ocorrem no curso, gerando momentos que complementam os saberes 

adquiridos de forma presencial, proporcionando debates em chats, em fóruns e grupos de 

discussão. Enquanto as outras atividades do Estágio Supervisionado relacionados a 

observação da escola, regência em sala, elaboração e planejamento de planos de aulas, 

atividades/projetos e/ou relatórios são de caráter presencial. 

6.10 Atividades Acadêmico Científico Culturais (AACC) 

As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais são componentes curriculares que 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e 

competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, abrangendo a 

prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações 

de extensão junto à comunidade. (Item IV do Art. 1° da Resolução CNE/CP nº 2/2002).  

De acordo com as Diretrizes Curriculares, as AACC têm por finalidade oferecer aos 

acadêmicos dos Cursos de Licenciatura oportunidades de enriquecimento didático, 

curricular, científico e cultural. Trata-se, pois, da possibilidade de se articular as diversas 

competências vivenciadas no processo formativo, ampliando-as e tornando-as mais 

flexíveis. 

As AACC estão previstas na matriz curricular com carga horária adequada e com 

regulamento específico. Concentram uma carga horária de 200 horas, devendo o seu 

cumprimento ser distribuído ao longo do curso. As 200 horas de AACC, obrigatórias para a 

integralização do currículo do curso, constituem-se de experiências educativas que visam a 

ampliação do universo cultural dos licenciandos e ao desenvolvimento da sua capacidade 

de produzir significados e interpretações sobre as questões sociais, de modo a 

potencializar a qualidade da ação educativa.  

São consideradas como AACC as experiências adquiridas pelos estudantes durante a 

realização do Curso de Licenciatura em Matemática em espaços educacionais diversos, 

formais e não formais, envolvendo as áreas de ensino, pesquisa e extensão que tratam de 

temas ligados à sua área de formação e que possibilitem ampliar o seu universo formativo.  

Para efeito de validação e registro da carga horária a ser cumprida no âmbito do 

Curso de Licenciatura em Matemática do IFBA/Campus Eunápolis as AACC estão divididas 

nas seguintes categorias: 
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1. Ensino; 

2. Pesquisa; 

3. Extensão; 

4. Cultural; 

5. Gestão e Atividades do Curso. 

As normas que regem as Atividades Complementares a serem aceitas para o 

cômputo das 200 (duzentas) horas de AACC, bem como o respectivo Barema, constam no 

Regimento de Atividades Complementares do Curso de Licenciatura em Matemática 

do IFBA/campus Eunápolis que constam no APÊNDICE E deste projeto. 

6.11 Articulação Ensino, Pesquisa e Extensão 

 O Curso de Licenciatura em Matemática vem buscando permanentemente a 

indissociabilidade entre a pesquisa, o ensino e a extensão. Para tanto, a elaboração de 

projetos nestes três níveis vem sendo uma constante por parte dos professores que 

compõem o Curso. 

A Pesquisa e a Extensão no Curso têm se evidenciado como o caminho de 

integração entre o Instituto e a comunidade regional, consolidando-se como instrumentos 

capazes de permitir, na relação teoria/prática, a socialização do conhecimento produzido. 

 

6.11.1 A Política de Pesquisa 

 

O corpo docente tem se empenhado para envolver os alunos nas atividades 

investigativas, visando à produção de textos, artigos, trabalhos de conclusão de curso com 

abordagens variadas.  

Ainda como atividade de pesquisa merece destaque a produção de Trabalho 

Conclusão de Curso desenvolvido ao longo do curso, que representa uma importante 

experimentação do fazer científico para os discentes, permitindo aos mesmos a associação 

entre teoria e prática.  

Tendo como base o PPI (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.  

O escopo principal da pesquisa no IFBA deve ser o bem-estar social e o 
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desenvolvimento do país. 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 em Matemática 

deverá:  

a) Estimular a participação dos alunos em projetos de iniciação científica, atividades 

de pesquisa e de inovações tecnológicas vinculadas às linhas e grupos de 

pesquisa que favoreçam o fortalecimento da área específica de conhecimento, 

bem como a articulação entre as diversas áreas;  

b) Implementar um programa permanente de avaliação e acompanhamento das 

atividades de pesquisa;  

c) Estimular a socialização e divulgação interna e externa da produção científica do 

IFBA;  

d) 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:  

a) Publicação como autor ou coautor de artigos científicos em revistas científicas, 

congressos, simpósios e seminários, nacionais ou internacionais;  

b) Participação em congressos, simpósios, seminários e outros eventos técnico-

científicos, de abrangência local, regional, nacional e internacional;  

c) Participação como coautor na produção de livro técnico ou científico, capítulo de 

livro ou citação em artigos de periódicos indexados;  

d) Editoração, organização e/ou tradução de livros técnicos e científicos;  

e) Participação como inventor em Patentes ou Modelo de Utilidade;  

f) Outras atividades correlatas. 
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6.11.2 Política de Extensão 

 

A Extensão como processo educativo, científico e cultural vem buscando inserir o 

Instituto na comunidade regional, procurando, por meio do despertar de uma consciência 

crítica, intervir na compreensão da realidade social. 

As Políticas de Extensão do Projeto do Curso de Licenciatura em Matemática 

embasadas no PPI do IFBA (2013) considera que as suas 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 inclusão, respeito à 

diversidade, respeito aos direitos humanos, 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. As atividades de extensão serão desenvolvidas com um caráter comunitário, 

incluindo atividades de divulgação artística, esportiva, cultural, científica e tecnológica, 

remuneradas ou não, de iniciativa da Instituição, dos servidores, compreendendo:  

i. Participação como membro de programa/projeto de extensão 

institucional apoiado pelo IFBA (comunitário, cultural, esportivo ou 

similar);  

ii. Participação em projeto de extensão financiado por órgão público ou 

privado.  

As atividades de extensão do IFBA são desenvolvidas com os seguintes objetivos:  

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. Estruturar, desenvolver, implementar, avaliar e reavaliar sistemática e 

periodicamente ações, projetos e programas multi, inter ou 

transdisciplinar e interprofissional;  

iii. Propiciar ao estudante, prioritariamente, na sua área de formação 

profissional, o acesso a atividades que contribuam para a sua 
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formação artístico, cultural, ética e para o desenvolvimento do senso 

crítico, da cidadania e da responsabilidade social;  

iv. 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; 

v. 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; 

vi. Estruturar e desenvolver mecanismos que promovam a interação 

contínua e recíproca entre a extensão e as atividades de ensino e 

pesquisa; 

vii. Viabilizar ações, projetos e programas de interesse acadêmico, 

científico, filosófico, tecnológico e artístico de extensão, como também 

de ensino e de pesquisa; 

viii. 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.     
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7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

7.1 Interdisciplinaridade  

 Entre os princípios pedagógicos que estruturam as áreas de conhecimento destaca-

se como eixo articulador, a interdisciplinaridade. Para observância da interdisciplinaridade é 

preciso entender que as disciplinas escolares resultam de recortes e seleções arbitrários, 

historicamente constituídos, expressões de interesses e relações de poder que ressaltam, 

ocultam ou negam saberes. 

E mais: alguns campos de saber são privilegiados em sua representação como 

disciplinas escolares e outros não. Historicamente são valorizados determinados campos do 

conhecimento escolar, sob o argumento de que se mostram úteis para resolver problemas 

de dia a dia. A forma de inserção e abordagem das disciplinas num currículo escolar é em si 

mesma indicadora de uma opção pedagógica de e propiciar ao aluno a construção de um 

conhecimento fragmentário ou orgânico e significativo, quanto à compreensão dos 

fenômenos naturais, sociais e culturais. 

O desenvolvimento das ciências e os avanços da tecnologia, no século XX, 

constataram que o sujeito pesquisador interfere no objeto pesquisado, que não há 

neutralidade no conhecimento, que a consciência da realidade se constrói num processo de 

interpenetração dos diferentes campos do saber. 

Ao sistematizar o ensino do conhecimento, os currículos escolares ainda se 

estruturam de forma fragmentada e, muitas vezes, seus conteúdos são de pouca relevância 

para os alunos, que não veem neles um sentido. 

É importante deixar claro que a prática docente, ao adotar a interdisciplinaridade como 

metodologia no desenvolvimento do currículo escolar, não significa o abandono das 

disciplinas nem supõe para o professor uma “pluri-especialização” bem difícil de imaginar, 

com o risco do sincretismo e da superficialidade. Para maior consciência da realidade, para 

que os fenômenos complexos sejam observados, vistos, entendidos e descritos torna-se 

cada vez mais importante a confrontação de olhares plurais na observação da situação de 

aprendizagem. Daí a necessidade de um trabalho de equipe realmente interdisciplinar. 

Esse processo será vivenciado por meio de Seminários Interdisciplinares que serão 

distribuídos ao longo do curso a partir do primeiro semestre. A cada semestre, a critério do 

Colegiado do Curso, serão definidas atividades/projetos objetivando as práticas 

colaborativas. Tais atividades devem, sempre que possível, contemplar o bloco de 

disciplinas do semestre ou a maioria destas.  

Os seminários têm como finalidade integrar os conteúdos das disciplinas de cada 
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semestre através da abordagem de temas significativos, podendo estar relacionados aos 

requisitos legais exigidos, tais como: Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 

de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena, Educação para os Direitos 

Humanos e Políticas de Educação Ambiental, dentre outros, definidos pelo Colegiado do 

Curso.  

Tais temas, juntamente com a escolha do orientador de cada tema, serão definidos 

pelo Colegiado antes do início de cada semestre letivo. Ao longo do semestre, os alunos 

receberão orientações acerca do desenvolvimento dos trabalhos. Ao final de cada semestre 

será apresentado o trabalho, seguindo as normas da ABNT, com objetivo de socializar as 

práticas interdisciplinares e promover o intercâmbio de experiências. Cada trabalho será 

avaliado coletivamente pelos professores das disciplinas vinculadas ao projeto e pelo 

professor orientador. A participação dos alunos nos Seminários Interdisciplinares será 

obrigatória e poderão utilizar a carga horária no cômputo da AACC. 

Também é possível viabilizar outras formas de interdisciplinaridade em que uma 

determinada atividade permita que diferentes conteúdos sejam explorados e que tal 

atividade seja contemplada por mais de uma disciplina e, ainda, que permita utilizar um 

único instrumento de avaliação.  O corpo docente do curso tem função fundamental na 

implementação da interdisciplinaridade e a ele cabe a aplicação, aperfeiçoamento e ajustes 

no modo como será aplicada a interdisciplinaridade, bem como, definição de estratégias, e 

avaliação do “Modus operandi” da interdisciplinaridade no curso de Licenciatura em 

Matemática do campus Eunápolis. Assim, caberá à Gestão Acadêmica do curso, formada 

pela Coordenação do Curso, Núcleo Docente Estruturante e Colegiado do Curso garantir a 

aplicabilidade da interdisciplinaridade, bem como, promover a realização de Formação 

Continuada de docentes do curso e incentivar, supervisionar e avaliar as estratégias 

definidas pelo corpo docente.  Nesse contexto, o Colegiado do Curso é o órgão de maior 

aproximação com os docentes e discentes e, por isso, exercerá o principal elo entre a 

Coordenação do Curso e NDE com os docentes e discentes envolvidos. Em todas as 

reuniões de colegiado o tema deverá ser abordado no sentido de verificar os resultados 

obtidos, a aplicação das estratégias previstas, os ajustes quando necessários e a 

supervisão por parte do NDE e Coordenação do Curso. 

7.2 Relação Teoria-Prática  

 A articulação da Teoria e Prática irá nortear a abordagem do componente curricular 

próprio e será vivenciada no decorrer do curso num total de 400 (quatrocentas) horas, 

permeando todo o processo de formação do professor numa perspectiva interdisciplinar, 

contemplando dimensões teórico-práticas. De acordo com o Parecer CNE/CES nº 15/2005, 
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a prática como componente curricular é o conjunto de atividades formativas que 

proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento de 

procedimentos próprios ao exercício da docência.  

Por meio destas atividades, são colocados em uso, no âmbito do ensino, os 

conhecimentos, as competências e as habilidades adquiridas nas diversas atividades 

formativas que compõem o currículo do curso.  

As atividades caracterizadas como “prática como componente curricular” são 

desenvolvidas como núcleo ou como parte de disciplinas ou de outras atividades formativas 

do currículo do curso. Isto inclui principalmente, as disciplinas de caráter prático 

relacionadas à formação pedagógica.  

Também compõe a prática como componente curricular, o desenvolvimento de 

projetos integradores relacionados aos temas transversais indicados periodicamente pelo 

NDE e Colegiado, as atividades das componentes curriculares de Metodologia do Ensino de 

Matemática e o desenvolvimento de pesquisa acadêmico-científica. 

 

7.3 A Prática como Componente Curricular 

 

O Parecer CNE/CP nº 9, de 8 de maio de 2001 ressalta que uma concepção de prática 

mais como componente curricular implica vê–lá como uma dimensão do conhecimento (...) 

presente nos cursos de formação, articulando a reflexão sobre a atividade profissional (p. 

23).  

No inciso I do §1, art. 13 da Resolução CNE/CP nº 2, de 1 de julho de 2015, define 

que a prática, na matriz curricular, esteja distribuída ao longo do processo formativo. Além 

disso, a prática como componente curricular não pode ficar reduzida a um espaço isolado, 

restringindo apenas ao estágio, desarticulado do restante do curso. E também que a prática 

não seja inserida apenas nas disciplinas da área pedagógica, mas no interior das áreas ou 

das disciplinas que constituírem os componentes curriculares de formação e atuação 

profissional, todas terão sua dimensão prática.  

Esclarecendo dúvidas relacionadas a esta questão o CNE se manifesta por meio do 

Parecer CNE/CES nº 15, de 2 de fevereiro de 2005 e assim se expressa: 

     “(...) a prática como componente curricular é o conjunto de atividades 

formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou de 

desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da docência. Por meio 

destas atividades, são colocados em uso, no âmbito do ensino, os conhecimentos, 

as competências e as habilidades adquiridas nas diversas atividades formativas 

que compõem o currículo do curso. As atividades caracterizadas como prática 

como componente curricular podem ser desenvolvidas como núcleo ou como parte 

de disciplinas ou de outras atividades formativas. Isto inclui as disciplinas de 
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caráter prático relacionadas à formação pedagógica, mas não aquelas 

relacionadas aos fundamentos técnico-científicos correspondentes a uma 

determinada área do conhecimento (p. 03).” 

Desse modo, a prática como componente curricular, em seu sentido amplo – que não 

se confunde com a antiga disciplina “Prática de Ensino”, então ligada aos estágios – é 

entendida como um conjunto de atividades ligadas à formação profissional, inclusive de 

natureza acadêmica. Assim, a prática como componente curricular se volta para a 

compreensão das práticas educativas e de aspectos variados da cultura das instituições 

educacionais, suas relações com a sociedade e com as áreas de conhecimento específico.  

O componente curricular obrigatório está presente desde o início do curso e permeia 

toda o processo formativo. Todos os componentes curriculares tem a sua dimensão prática 

serão desenvolvidos com ênfase nos procedimentos de observação e reflexão, visando à 

atuação em situações contextualizadas e à resolução de situações problema, características 

do cotidiano profissional. A prática deverá ser enriquecida com tecnologia de informação, 

narrativas orais e escritas de professores, produções dos estudantes, situações simuladoras 

e estudo de casos, entre outros.  

São consideradas Práticas como Componente Curricular, as atividades desenvolvidas 

em sala de aula no horário do Componente Curricular ou ainda, externamente, em outros 

ambientes do sistema público de ensino e nas atividades desenvolvidas pelos estudantes 

em escolas públicas de ensino médio conveniadas com o IFBA.  

As atividades buscam oportunizar a atuação em situações contextualizadas, 

promovendo ações com os acadêmicos no cotidiano das unidades escolares, a saber: 

análise de livros didáticos de ensino fundamental e médio, materiais paradidáticos, 

atividades de laboratório; mini aulas; constituição de grupos de estudos próprios do 

ambiente da educação escolar; debates sobre temas relacionados com a educação; 

desenvolvimento de projetos temáticos envolvendo a escola/docentes da comunidade; 

estudos de caso; grupos de trabalho envolvendo a comunidade escolar.  

Também serão privilegiadas palestras com estudantes que realizaram pesquisas em 

educação relacionadas com o ensino ou difusão do conhecimento na escola ou em espaços 

não-escolares; palestras de professores da educação básica sobre questões importantes 

relativas ao conteúdo do componente curricular em tela no ambiente escolar; pesquisa de 

campo e pesquisa de sala de aula participativas e colaborativas (com ou sem intervenção no 

cotidiano escolar); produção de materiais didáticos, paradidáticos e de divulgação para 

espaços escolares e não-escolares de educação; produção técnica dos estudantes; projetos 

práticos envolvendo os diferentes componentes curriculares do currículo escolar; resolução 

de situações-problema; situações simuladoras; visitas técnicas nas escolas objetivando a 

observação detalhada do seu funcionamento e manipulação dos assuntos relacionados à 
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gestão e à administração escolar e verificação  das condições socioeconômicas da 

comunidade na qual a escola se insere.  

Diante destas possibilidades, o professor explicitará anualmente, em seu plano de 

ensino, a forma de realização das atividades relacionadas com a prática como componente 

curricular, bem como explicitará os objetivos dessa prática.   

Para essa atividade é previsto um mínimo de 495 (quatrocentas noventa e cinco) 

horas a serem desenvolvidas ao longo do curso nos componentes curriculares que 

compõem o currículo. 

 

7.4 Tecnologias d Informação e Comunicação – Tics – No Processo Ensino e 

Aprendizagem  

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) estão implantadas no âmbito do 

curso, garantindo que o PPC e o processo de ensino e da aprendizagem, nele previsto, 

sejam executados de maneira excelente. Destaca-se o uso do ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle IFBA, o laboratório multidisciplinar de informática, com ênfase na 

utilização de tecnologias digitais na educação.  

O Moodle é uma plataforma de aprendizagem a distância baseada em software livre. É 

também um sistema de gestão do ensino e aprendizagem (conhecidos por suas siglas em 

inglês, LMS - Learning Management System, ou CMS – Course Management System), ou 

seja, é um aplicativo desenvolvido para ajudar os educadores a criar cursos on-line, ou 

suporte on-line a cursos presenciais, de alta qualidade e com muitos tipos de recursos 

disponíveis. É uma tecnologia interativa utilizada como ferramenta auxiliar para a 

metodologia de ensino presencial, potencializando o processo de ensino e aprendizagem.  

O Moodle permite o compartilhamento de diferentes tipos de mídias: documentos, 

vídeos, áudio ou qualquer material digitalizado, permitindo um enriquecimento das rotinas 

trabalhadas nas disciplinas. Desta forma, o professor pode dispor do tempo na sala de aula 

presencial para promover a interatividade entre os alunos, trabalhar dinâmicas de grupo e 

desenvolver nova metodologia de ensino, deixando para os momentos presenciais situações 

diferenciadas que a interface tecnológica não permite.  

Os alunos do curso, ainda, podem utilizar o laboratório de informática, que dispõe de 

cerca de trinta computadores ligados à internet. Como já mencionado anteriormente, a 

utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) é incorporada como um dos 

princípios metodológicos do curso. Diversas disciplinas, que possuem interesse em acoplar 

métodos tecnológicos em sua metodologia podem usar mão desses espaços. Embora esta 

seja uma preocupação central do curso, optou-se por inserir na Matriz Curricular algumas 
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disciplinas com o objetivo de aprofundar algumas reflexões e ações.  

No quinto e sexto semestres, nas disciplinas de Informática Aplicada ao Ensino da 

Matemática I e II, é proposta aos alunos a utilização de softwares específicos para o Ensino 

da Matemática na educação básica e superior. Nestas disciplinas são realizados, também, 

um mapeamento de tutoriais e pesquisas desenvolvidas que apontem as potencialidades e 

as fragilidades de cada software. Para além da reflexão, os alunos têm a oportunidade de 

ter um primeiro contato com os softwares, além de poderem elaborar, socializar e avaliar 

sequências didáticas que considerem a tecnologia como aliada no processo de ensino e de 

aprendizagem.  

No oitavo semestre a utilização da tecnologia digital nas aulas de Matemática 

configura-se com um dos focos da Prática de Ensino e das observações do Estágio 

Supervisionado III. Além disso, é oferecida a oportunidade de cursa a disciplina optativa 

voltada para o contexto da Gamificação na Educação, utilizando para também a construção 

de jogos, dentre eles, os jogos eletrônicos.  

Além disso, diante de todo o exposto, no que tange a inserção de tecnologias digitais 

no curso, sejam em momentos pontuais, perpassando pelas disciplinas, ou em disciplinas 

próprias, a preocupação com a acessibilidade ocorra de tal forma, que respeite o referente à 

Lei Brasileira de Inclusão, nº 13.146, de 6 de julho de 2015, em seu Capítulo II, no Título III, 

em relação ao acesso a informação e comunicação. Isso é viabilizado, pois contará com 

dispositivos específicos de tecnologias assistivas, como por exemplo, teclados expandidos e 

programáveis, produção de vídeo aulas, com visualização e libras para contribuir com a 

aprendizagem dos conteúdos de diversas disciplinas, adesivos para destacar os caracteres 

em braile nos teclados, softwares diversos que favoreçam o processo inclusivo, dentre 

outros que possibilitem uma educação no curso, acessível a todos. 
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8 ACESSIBILIDADE  

 

A educação inclusiva deve compreender a mudança da concepção pedagógica e 

atitudinal, de formação docente e, ainda, da gestão educacional, para a efetivação do direito 

que todos têm à educação, de forma a transformar as estruturas educacionais tradicionais, 

que tendem a reforçar a oposição entre o ensino “comum” e o “especial” e a corroborar com 

a criação de espaços segregadores para os alunos público alvo da educação especial. 

Dessa forma, para que haja inclusão não basta que o aluno com necessidades 

educacionais especiais esteja na sala de ensino regular, com os demais alunos. É preciso 

que ele tenha assegurado o respeito às suas especificidades, tendo acesso a todos os 

recursos necessários para um processo de aprendizagem efetivo e também que seja 

verdadeiramente integrado à escola, à sociedade e ao mercado de trabalho. 

Assim, compreendemos que a acessibilidade que vai além da acessibilidade física e 

da sua inserção na sala de aula. Esta concepção pressupõe a articulação dos princípios e 

dos valores que estão subjacentes à formulação das políticas e das práticas institucionais no 

âmbito pedagógico e da gestão.  Reconhecemos a inclusão como responsabilidade social, 

tomando por base de nossas práticas, os documentos norteadores como a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/96; a Portaria MEC nº 3.284, de 7 de 

novembro de 2003, que dispões sobre os requisitos de acessibilidade de pessoas com 

necessidades especiais; a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 que trata da Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, à Constituição Federal, artigos 

205, 206 e 208 que tratam, respectivamente, do direito, dever e finalidade da educação, dos 

princípios do Ensino, da garantia da educação básica pelo Estado; o Decreto nº 7.611, de 17 

de novembro de 2011 que trata sobre a educação especial, o atendimento educacional 

especializado e dá outras providências; a Resolução nº 09, de 28 de março de 2016, que 

institui as Diretrizes para a Acessibilidade Pedagógica dos Estudantes com Necessidades 

Específicas no âmbito do IFBA; o Decreto nº 5.626/2005, que dispõe sobre a Língua 

Brasileira de Sinais – Libras, e a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2004, que trata 

sobre os requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os 

processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de 

instituições. Ainda, será respeitado e considerado o que diz a Lei nº 13.146/2015, de 6 de 

julho de 2015, art. 28 - V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes 

que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, 

favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de 

ensino.  
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Para além da adaptação física, reconhecemos a importância da acessibilidade 

metodológica, também referenciada como pedagógica, com vistas a promover a ausência de 

barreiras nas metodologias e técnicas de estudo. A acessibilidade metodológica está 

relacionada diretamente à concepção subjacente à atuação docente: a forma como os 

professores concebem conhecimento, aprendizagem, avaliação e inclusão educacional irá 

determinar, ou não, a remoção das barreiras pedagógicas. Complementar à acessibilidade 

metodológica, a acessibilidade atitudinal pode ser entendida como a percepção do outro 

sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. Todos os demais tipos de 

acessibilidade estão relacionados a essa, pois é a atitude da pessoa que impulsiona a 

remoção de barreiras.    

A fim de formar profissionais com o perfil, habilidades, competências e características 

pretendidas neste Projeto Pedagógico de Curso tem-se o desafio de colocar em prática a 

plena acessibilidade pedagógica, atitudinal, comunicativa, programática, digital e física a 

todos os estudantes que fazem ou pretendem fazer parte do espaço de saberes IFBA 

campus Eunápolis. Esse desafio será encarado de forma construtiva e que possa 

aperfeiçoar o oferecimento dos serviços em educação propostos por esse campus.  Ao 

receber estudantes com necessidades especiais o IFBA campus Eunápolis, por meio de 

setores específicos e especializados ofertados em setores como a Coordenação de Atenção 

às Pessoas com Necessidades Específicas - CAPNE, o Departamento Pedagógico e de 

Assistência Estudantil, a Assistência Social, dentre outros, fará um estudo individualizado 

das necessidades envolvidas e traçará estratégias para promover a total acessibilidade a 

todos os estudantes. Como exemplos de estratégias podemos destacar:  

 Adaptação do PPC de acordo com a necessidade identificada. Se necessário, 

será elaborado um PPC específico, individual, para cada necessidade;  

 Oferecimento da disciplina LIBRAS em caráter optativo;  

 Uso de intérpretes em LIBRAS nas aulas;  

 Capacitação dos professores e servidores para atender às necessidades;  

 Adequação da sinalização dos espaços do campus;  

 Aquisição e o uso de softwares específicos, tal como sintetizador de voz, o 

Virtual Vision ou outro programa similar, e o NVDA que lê comandos do usuário com 

deficiência visual e as informações do aplicativo em que ele estiver 

operando para alunos com deficiência visual. 

É importante ressaltar que tais estratégias serão discutidas, analisadas e 

viabilizadas, entre os setores competentes, de acordo com as necessidades durante o 

decorrer do curso.  Compreendendo as múltiplas esferas que possui o tema Acessibilidade e 

que este sempre traz algo novo à medida que os estudos avançam, far-se-á necessário 
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traçar soluções para sua incorporação às práticas institucionais e de ensino do campus 

Eunápolis, incorporando-as sempre ao regimento interno no Plano de Desenvolvimento 

Institucional do campus. 

De acordo com o Decreto nº 5.296/2004, de 2 dezembro de 2004, que regulamenta 

as Leis nº 10.048/2000 e 10.098/2000, onde normas são estabelecidas para a acessibilidade 

de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e assim bem como, a ABNT NBR 

9.050/2004, que dispõe também sobre a Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos a proporcionar aos alunos com necessidades especiais, ambiente 

propício à aquisição de igualdade de oportunidade e de participação no processo de 

aprendizagem, foi criado, em 2017, a Coordenação de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Específicas – CAPNE – pela Portaria nº 25 de 09/03/2017.  

A CAPNE é formado por uma equipe de profissionais habilitados na área, compostos 

por psicólogo, pedagogo, técnico em assuntos educacionais, docentes, com o intuito de 

propiciar um espaço para discussão e implantação de estratégias que permitam o ingresso, 

acesso e permanência de alunos com necessidades especiais, promovendo assim a 

inclusão de todos na educação. 

O campus Eunápolis vem reunindo esforços para garantir a acessibilidade das 

pessoas com deficiência que apresentem necessidades específicas. Algumas das ações 

implementadas são:  

a. Acessibilidade arquitetônica: rampas de acesso aos pavilhões acadêmico, 

administrativo e laboratórios; banheiros adaptados; mudança de setores de 

atendimento ao público para o andar térreo, espaços reservados para 

pessoas que utilizam cadeira de rodas, pessoas com deficiência auditiva e/ou 

visual, surdos e de seus acompanhantes em salas de aula, laboratórios, 

auditórios, quadra de esporte e outros; 

b. Acessibilidade metodológica: contamos com a CAPNE estruturado, que vem 

fazendo levantamento de necessidades e sugerindo as adaptações 

adequadas a cada situação de aprendizagem, a partir de estudos de caso;  

c. Acessibilidade comunicacional: contamos com um grupo de professores, 

técnicos e colaboradores com curso de LIBRAS; 

d. Acessibilidade digital: guiado pelo direito da eliminação de obstáculos de 

comunicação, de acesso físico, do uso de equipamentos e programas 

específicos por intermédio de computadores, bem como a difusão e facilidade 

no uso de novas tecnologias, mecanismos digitais e de tecnologias assistivas. 

 

No âmbito da gestão do Curso de Licenciatura em Matemática, a CAPNE informa a 
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coordenação sempre que houver matrículas de alunos com deficiência. Estas informações 

são fundamentais para que a acessibilidade seja garantida em plenitude e com essas 

informações, o coordenador do curso juntamente com o apoio do CAPNE poderá a vir tomar 

ações de tal modo a incluir o aluno com deficiência no processo de ensino e de 

aprendizagem. 
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9 APOIO AO DISCENTE  

As ações de Apoio ao Discente no âmbito do Curso de Licenciatura em Matemática do 

IFBA campus Eunápolis estão pautadas nos princípios do Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI) do IFBA, aprovado em 2013, a fim de garantir ações que promovam não só o acesso 

mais a permanência com qualidade do estudante na instituição. Desta maneira destaca-se: 

O direito à educação, bem como o direito ao acesso e permanência nas 

instituições de educação, cuja finalidade é a formação do sujeito para o exercício 

da cidadania, preparação para o trabalho e sua participação na sociedade, tem 

sido garantido reiteradamente nos aportes legais da Constituição Federal (1988), 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Nº 8.069/90), da Lei de Diretrizes de 

Base da Educação (Lei Nº 9.394/96), assim como no Decreto Nº 7.234/2010, que 

dispõe sobre o Programa Nacional da Assistência Estudantil, dentre outros.  

Considerando esta dimensão legal da educação, assim como suas 

dimensões política e pedagógica, reconhece-se a função social das instituições 

educacionais e os impactos, tanto das políticas educacionais quanto das questões 

familiares, comunitárias e do trabalho, em sua organização. Nesse sentido, 

tornam-se cada vez mais necessários novos e múltiplos olhares e serviços 

profissionais que deem conta da diversidade presente nas instituições 

educacionais, no que tange tanto às questões subjetivas quanto às problemáticas 

sociais. (PPI, 2013)  

O IFBA como instituição de educação possui uma função social, assim vem sendo 

espelho tanto das problemáticas das políticas educacionais quanto das questões familiares, 

comunitárias e do trabalho. Cada vez mais, tem se feito necessários novos olhares e 

serviços profissionais que deem conta da diversidade presente nas escolas, tanto do ponto 

de vista das questões subjetivas dos sujeitos quanto das problemáticas sociais. 

O Campus Eunápolis conta com o Departamento Pedagógico e de Assistência ao 

Estudante (DEPAE) é o órgão estratégico de planejamento, apoio e assessoramento 

didático-pedagógico, psicológico e social dos estudantes vinculado à Direção de Ensino do 

Campus, ao qual cabe auxiliar no desenvolvimento do Projeto de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), no Projeto Político Pedagógico Institucional (PPI) e na Gestão de Ensino 

do Campus, comprometido com a realização de um trabalho voltado às ações de ensino e 

aprendizagem, em especial, no acompanhamento didático-pedagógico, oportunizando, 

assim, melhorias na aprendizagem dos estudantes e na formação continuada dos docentes 

e dos técnico-administrativos em educação. O Departamento é constituído por servidores 

que se inter-relacionam na atuação e operacionalização das ações que permeiam os 

processos de ensino e aprendizagem na instituição. Tendo como membros natos os 

servidores no exercício dos seguintes cargos e/ou funções: Pedagoga(o); Responsável pela 

Assistência Estudantil no Campus; Psicólogo; Nutricionista; Técnico(s) em Assuntos 
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Educacionais lotado(s) na Direção de Ensino.  

Desta forma, a intervenção multiprofissional na escola pode contribuir 

significativamente para evitar os altos índices de evasão escolar, bem como favorecer aos 

estudantes, familiares e comunidade um acompanhamento sócio econômico e cultural para 

tornar mais qualitativa sua permanência nas escolas. Diante de tais demandas o IFBA 

aprovou através do Conselho Superior da instituição, no ano de 2010, as Diretrizes para 

Política de Assistência Estudantil do IFBA, definida como um arcabouço de princípios e 

diretrizes que orientam a elaboração e implantação de ações que garantam o acesso, a 

permanência e a conclusão de curso dos estudantes do IFBA, com vista à inclusão social, 

formação plena, produção de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e ao bem 

estar biopsicossocial. 

A Política de Assistência Estudantil do IFBA é norteada pelos seguintes princípios: 

I. A afirmação da educação profissionalizante (ensino técnico e superior) como 

uma política de Estado;  

II. Gratuidade do ensino de qualidade;  

III. Igualdade de condições e equidade no acesso, permanência e conclusão de 

curso;  

IV. Formação ampliada na sustentação do pleno desenvolvimento integral dos 

estudantes;  

V. Garantia da democratização e da qualidade dos serviços prestados à 

comunidade estudantil;  

VI. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, 

a arte e o saber;  

VII. Orientação humanística e preparação para o exercício pleno da cidadania;  

VIII. Defesa em favor da justiça social e eliminação de todas as formas de 

preconceitos e/ou discriminação por questões de inserção de classe social, 

gênero, etnia/cor, religião, nacionalidade, orientação sexual, idade e condição 

física;  

IX. Pluralismo de ideias e reconhecimento da liberdade como valor ético central.  

A política de Assistência estudantil do IFBA que atende aos cursos no campus 

Eunápolis é composta pelos seguintes programas: 

 

a. Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes 

Desenvolve ações de seleção e acompanhamento dos estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, podendo inseri-los de acordo com a demanda em uma das 

seguintes modalidades de bolsas e auxílios:  
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Auxilio Transporte – Essa modalidade tem como objetivo disponibilizar auxílio 

financeiro para custeio do deslocamento do estudante no trajeto domicílio – Instituição de 

ensino; bem como, buscar parcerias junto a Rede Municipal e Estadual com vistas à 

garantia de acesso pelo transporte público.  

Auxílio Moradia – Objetiva assegurar auxílio financeiro para contribuir com despesas 

mensais referentes à moradia do estudante oriundo de outros municípios e/ou que sejam 

naturais do município onde se localiza o Campus, mas não possuem vínculos familiares 

oferecendo acompanhamento em todo o processo.  

Auxilio para Aquisição e Viagens - Visa oferecer auxílio financeiro para custeio de 

material escolar, aquisições e ajuda de custo para viagens acadêmicas que contribuam para 

melhor desenvolvimento das atividades acadêmicas do estudante.  

Bolsa Alimentação - A bolsa alimentação caberá oferecer condições para o 

atendimento das necessidades de alimentação básica dos estudantes do IFBA, de modo a 

contribuir para sua permanência e conclusão de curso nesta instituição.  

Bolsas vinculadas a projetos de Incentivo à Aprendizagem – PINA – Têm como 

principais objetivos:  

i. Possibilitar a concessão de Bolsas de Aprendizagem a alunos de comprovada 

vulnerabilidade socioeconômica devidamente matriculados nesta instituição, 

visando o incentivo aos estudos e à pesquisa;  

ii. Incentivar a participação dos alunos em atividades que possibilitem a 

complementação da aprendizagem, através do engajamento em Projetos de 

Incentivo à Aprendizagem;  

iii. Proporcionar, ao aluno bolsista, atividades que possibilitem o seu crescimento 

pessoal e profissional, estimulando o desenvolvimento de competências e 

habilidades voltadas para o mundo do trabalho e da pesquisa; 

iv. O bolsista deverá cumprir carga horária de 12h semanais vinculado ao PINA; 

v. O valor deste auxílio deverá ser igual a meio salário mínimo vigente, com a 

duração de 01 (um) ano letivo. 

Bolsas de Estudos – Objetiva conceder bolsa de estudo com vistas a contribuir para 

um melhor desenvolvimento das atividades acadêmicas do estudante, as bolsas de estudo 

são oriundas de convênios firmados pelo IFBA com outras instituições e de auxílios 

financeiros próprios. 

Auxílio Cópia e Impressão – Visa atender os estudantes que necessitam de apoio 

para cópias e impressões de materiais didáticos específicos do seu curso, independente dos 

textos e materiais já disponibilizados em cada disciplina. 
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b. Programa de Acompanhamento Pedagógico  

O Programa de Acompanhamento Pedagógico propõe-se a acompanhar e apoiar os 

estudantes em seu desenvolvimento integral, oferecendo projetos de extensão, oficinas, 

minicursos, palestras e seminários elaborados a partir das demandas diagnosticadas no 

cotidiano institucional. 

 

c. Programa de Nivelamento  

Os mecanismos de nivelamento do Curso de Licenciatura em Matemática serão 

planejados utilizando-se, como premissa, as seguintes características dos seus 

ingressantes: na média, os alunos apresentam deficiências de formação no que concerne 

aos ensinos fundamental e médio; as principais dificuldades de aprendizagem encontram-se 

na área de Matemática básica. A partir dessa constatação, a Coordenação do curso de 

Licenciatura em Matemática oferecerá atividades (monitorias, projetos, etc), que possam 

auxiliar os alunos na solução de suas principais dificuldades. O Programa de Nivelamento 

será oferecido prioritariamente para os alunos ingressantes e do primeiro semestre. 

 

d. Programa de Incentivo à Formação de Cidadania ou Participação de 

discentes em centro acadêmicos 

Este programa visa incentivar o estudante para que se integre ao contexto 

institucional, contribuindo para a sua formação integral cidadã e estimulando sua 

participação política e protagonismo nas organizações estudantis. 

O Curso de Licenciatura em Matemática do IFBA/Campus Eunápolis conta com o 

DAMAT – Diretório Acadêmico da Matemática, entidade que representa os discentes perante 

a instituição e é o meio de comunicação do mesmo com a estrutura acadêmica.  

O diretório procura viabilizar a participação dos alunos nos encontros locais, regionais 

e nacionais e também promover a integração entre os alunos do curso através de eventos 

informais. Outro papel importante é a participação no Colegiado do Curso, uma 

representatividade dos acadêmicos nas decisões relacionadas ao curso, com direito a voto 

nas reuniões. A atual composição da gestão do DAMAT é:  

1. Neilson Castro Soares – Presidente 

2. José Augusto Costa Brito – Vice – Presidente; 

3. Jéssica Scheidegger Ferreira – 1ª Secretário; 

4. Vanessa de Amaral Santos – Tesoureiro; 

5. Railane Antonia da Silva – Coodernadora de Assuntos Culturais; 

6. Getes Nascimento Barbosa – Coodernador de Assuntos Acadêmicos. 
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e. Programa de Intercâmbio 

O IFBA através da Assessoria para Assuntos Internacionais, oportuniza aos alunos 

selecionados através de Edital, a participação em Intercâmbios para estudantes de 

graduação com a oferta de bolsas para alojamento, alimentação e transporte durante a 

participação no programa.  

Através de tais ações, para o Curso de Licenciatura em Matemática, criam-se 

condições de permanência com êxito na instituição, colaborando com a redução da retenção 

e evasão escolar. Assim de acordo com PPI do IFBA, salientamos que:  

Diante disso, nota-se o desafio da inclusão social, o qual aponta para a 

necessidade de se estabelecerem políticas de Assistência Estudantil que 

favoreçam a permanência e o êxito no percurso formativo e na inserção 

socioprofissional dos estudantes por meio de ações integradas, prioritariamente 

voltadas ao atendimento de necessidades daqueles que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social. Isso porque, na história da instituição, da sua 

criação em 1909 à expansão em 2008, nota-se o compromisso com a formação 

dos sujeitos para o mundo do trabalho, em especial daqueles pertencentes a 

famílias assalariadas. Atrelado a isso, encontra-se a efetivação de políticas 

públicas direcionadas aos estudantes oriundos de escolas públicas, como as cotas 

sociais e étnicas. Essa realidade exige da instituição o desenvolvimento de ações 

que possibilitem a inserção e a permanência desses estudantes no IFBA, o que 

pode ser efetivado por meio de concessão de bolsas e auxílios, dentre outras 

ações, como forma de amenizar a situação de vulnerabilidade social vivenciada 

pelo educando. Por essa razão, ressalta-se que as ações da Assistência Estudantil 

também devem estar atentas a outras demandas dos estudantes por considerar as 

diferentes dimensões do processo de formação humana relacionadas, por 

exemplo, às questões étnico-raciais, de gênero, religião, orientação sexual, 

cidadania, esporte, lazer, cultura, dentre outras. (PPI,2013). 

 

f. Serviço médico e psicossocial 

As ações que o Setor Psicossocial desenvolve, relativas à Assistência e Apoio ao 

Estudante, são voltadas a todos os estudantes regularmente matriculados no IFBA. Dentre 

estas, seguem as que contemplam os estudantes da Licenciatura em Matemática, pautadas 

nas Diretrizes para a Política de Assistência e Apoio ao Estudante, aprovadas pelo CONSUP 

em 2010:  

i. atendimento psicológico individual aos estudantes;  

ii. atendimento social aos estudantes;  

iii. visitas domiciliares, quando necessário;  

iv. atividades psicossociais de grupo, a depender da demanda;  

v. atividades de orientação de carreira;  

vi. encaminhamentos externos à rede de apoio;  
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vii. participação em Comissões para elaboração e normatização da 

Política de Assistência e Apoio ao Estudante do IFBA. 
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10 ACOMPANHAMENTO DE EGRESSO  

 
O acompanhamento do egresso do Curso de Licenciatura do campus Eunápolis será 

realizado por meio da implementação do Portal do Egresso que tratará de questões gerais 

relacionadas a sua vida profissional e a sua satisfação de ex-aluno com o Curso. Os 

resultados decorrentes das pesquisas desenvolvidas serão discutidos em reuniões do NDE 

e utilizados a posteriori para ajustes e/ou melhorias no Currículo proposto para o curso, no 

processo de ensino e de aprendizagem. Além disso, a Coordenação deverá manter contato 

com o egresso, para assegurar ao mesmo a participação em eventos acadêmicos, formação 

continuada e divulgação de oportunidades de trabalho. 
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11 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  

11.1 Avaliação da Aprendizagem 

A avaliação é considerada um processo, e é percebida como uma condição que 

torna mais dinâmica a ação do curso na qual se procura identificar, aferir, investigar e 

analisar o desenvolvimento do discente, do professor e do curso, confirmando se a 

construção do conhecimento ocorreu de forma teórica e prática. É uma das formas como o 

curso pode verificar o alcance dos seus objetivos na medida em que tem fundamentos 

filosóficos, psicológicos e pedagógicos apoiados no dinamismo, continuidade, integração, 

progressividade, abrangência, cooperação e versatilidade, procurando desenvolver as 

seguintes funções atribuídas para a avaliação:  

1. Função diagnóstica - visa determinar a presença ou ausência de conhecimento e 

habilidades, providências para estabelecimentos de novos objetivos, retomada de 

objetivos não atingidos, elaboração de diferentes estratégias de reforço, sondagem, 

projeção e retrospecção de situação de desenvolvimento do discente, dando-lhe 

elementos para verificar o que aprendeu e como aprendeu;  

2. Função formativa - localiza deficiências na organização do ensino aprendizagem, de 

modo a possibilitar reformulações no mesmo e assegurar o alcance dos objetivos. Para 

que a avaliação tenha o caráter formativo, trabalha-se a seleção dos objetivos e 

conteúdos das disciplinas, desenvolvendo o caráter multidisciplinar e interdisciplinar, 

buscando a participação dos discentes. Procura-se saber o que avaliar e como usar os 

resultados, e para tanto estabelece critérios e objetivos dessa avaliação e os 

instrumentos que servirão como meio para esse fim. 

Todavia, o currículo do curso de Curso de Licenciatura em Matemática considera, 

também, que a função social do ensino não consiste apenas em promover e selecionar os 

mais aptos. Assim, a avaliação jamais poderá ser concebida como uma simples valoração 

dos resultados obtidos pelos discentes, o que significa dizer que o processo de avaliação 

deve abarcar diferentes dimensões que dizem respeito à formação integral do educando. 

Isso implica em uma mudança nos pressupostos da avaliação, dando a oportunidade 

a cada um, de desenvolver as suas potencialidades. Entende-se que o processo de 

avaliação está presente em todas as etapas da construção do conhecimento, nesse sentido, 

o educador, enquanto um mediador será capaz de apontar caminhos, estimulando os 

educandos a buscarem e construírem o seu próprio conhecimento com o olhar da 

investigação, da crítica e da pesquisa. 

Se assim se concebe a trama das relações entre ensino e aprendizagem, significa 
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dizer que a modalidade de avaliação a ser posta em evidência, resulta de uma prática 

dialógica entre as partes envolvidas no processo. Se o educador reconhece o que é 

indispensável para os educandos, e se estes têm consciência dos objetivos propostos, isto 

significa que ambos têm autonomia para decidirem as formas de avaliação convenientes. 

Entende-se que a Universidade é o lugar por natureza onde o estudante terá a 

oportunidade de ampliar e aprofundar os fundamentos teórico-metodológico-conceituais das 

ciências em geral e de sua área em particular. Isto significa que esse é o lócus em que o 

discente deverá debruçar-se sobre leituras que servirão como embasamento para uma 

reflexão da realidade. Longe de ser um espaço para receituário de técnicas, é, por 

excelência, o lugar das reflexões que possibilitarão ao estudante fazer uma leitura crítica do 

contexto no qual está inserido, viabilizando sua intervenção no mesmo em busca de 

melhoria das condições humanas de vida. 

Caberá ao Colegiado do Curso estimular o debate acerca dos processos e 

pressupostos da avaliação. Tal prática certamente possibilitará uma contínua troca de 

experiências nas quais as posturas avaliativas adotadas em sala de aula deverão ser 

constantemente discutidas e socializadas. 

11.1.1 Avaliação Discente 

A avaliação discente ocorrerá de forma processual no decorrer do semestre letivo, 

cabendo ao professor da disciplina à escolha da forma de avaliação discente e seguindo as 

Normas Acadêmicas do Ensino Superior do IFBA. 

Segundo as normas, a avaliação da aprendizagem será feita em cada semestre 

letivo, compreendendo a apuração de frequência às aulas teóricas e/ou teórico-práticas e a 

atribuição de notas aos alunos através de no mínimo 03 (três) 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 ao Departamento onde a disciplina esteja alocada, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas após sua realização, por meio da GRA/CORES, desde que comprove através de 

documentos uma das seguintes situações:  

 problema de saúde (documento devidamente homologado pelo Serviço 

Médico Odontológico do CEFET-BA);  

 obrigações com o Serviço Militar;  

 falecimento de parente (cônjuge, pai, mãe, filho), desde que a prova se 
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realize dentro do período da ocorrência;  

 pelo exercício do voto (um dia anterior e um dia posterior à data da eleição se 

coincidentes com a realização da prova).  

A avaliação da aprendizagem, em segunda chamada, deverá ser feita pelo próprio 

professor que ministra a disciplina, em horário previamente estipulado por ele ao 

interessado. A ausência do aluno, à segunda chamada, implicará definitivamente na 

manutenção da nota zero na caderneta escolar da disciplina.  

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.  

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:  

3

12  PF+MA
=MédiaFinal  

Onde MA é a média aritmética ou ponderada das três avaliações parciais e PF é a nota da 

prova final.  

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: 

 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;  

 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.  

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 Departamento, onde 

esteja alocada a disciplina em questão, através da GRA/CORES, 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 à chefia do Departamento nomear uma comissão composta por três professores, 

excluindo o professor envolvido, para emissão de parecer final.  
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As médias finais obtidas pelos alunos nas disciplinas serão utilizadas para calcular o 

Coeficiente de Rendimento (CRE) e o Coeficiente de Aproveitamento (CAP). O CRE é uma 

média ponderada da média final da disciplina pela sua creditação. O CAP reflete a 

antiguidade no curso, considerando o desempenho acadêmico dado pelo CRE. Assim, a 

Fórmula do CAP 

NSRPFNDCRE=CAP   

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 e NS é o número total de 

semestres cursados, excluindo-se os semestres de férias e os com trancamento, total.  

As disciplinas oferecidas em “curso de férias”, as dispensadas e aproveitadas, os 

trancamentos parcial e total não serão contabilizados no cálculo dos coeficientes. Terá 

prioridade na inscrição em disciplinas, por curso, o aluno com maior coeficiente de 

aproveitamento. 

Em relação à avaliação dos estudantes com necessidades específicas, será 

observada a necessidade individual de cada discente a fim de promover sua acessibilidade. 

Para tanto, poderão ser utilizados recursos como como intérprete de LIBRAS, ledores, 

textos com fontes ampliadas, maior tempo para resolução de questões, etc. 

11.2 Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso  

11.2.1 Procedimento de Avaliação do Curso  

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), criado pela Lei nº 

10.861, de 14 de abril de 2004, é responsável pela avaliação das instituições, dos cursos e 

do desempenho dos estudantes. Para tal, utiliza um sistema de avaliação global e integrado 

por diversos instrumentos: auto avaliação, avaliação externa, Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE) e instrumentos de informação (Censo e Cadastro). 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA), estabelecida pelo SINAES, tem como 

objetivo promover no âmbito da instituição, o processo de auto avaliação, identificando as 

condições do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão, suas potencialidades e 

fragilidades, sistematizando e prestando informações solicitadas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), considerando as diretrizes, 

critérios e estratégias emanadas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (CONAES).  

Para colaborar na condução da autoavaliação institucional em cada campus do IFBA, 
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foram criadas as Comissões Setoriais de Avaliação (CSAs), que desenvolvem as atividades 

juntamente com a CPA. As CSAs têm a finalidade de coordenar, implementar e acompanhar 

as atividades inerentes ao processo de auto avaliação em seu respectivo campus. A 

Comissão Setorial de Avaliação do IFBA - campus Eunápolis foi constituída através da 

Portaria nº 012-B/2014. 

O processo de avaliação do curso de Licenciatura em Matemática, no âmbito da sua 

atuação, desenvolve as ações descritas a seguir, como forma de assegurar o constante 

aprimoramento do curso oferecido, repensando-o nas dez dimensões indicadas pela lei e 

confluindo para o Programa de Autoavaliação Institucional do IFBA, que abarca essa 

totalidade: 

1. retomada contínua das metas e missões institucionais, consolidadas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional, contextualizando-as a cada novo momento institucional, a 

partir de debates e reflexões. Busca de coerência entre o PPC e o cotidiano escolar. Análise 

constante do perfil de egresso proposto pela Instituição e das competências efetivamente 

conquistadas pelo alunado;  

2. análise das políticas de: ensino, pesquisa, Pós-Graduação Lato Sensu e cursos de 

Extensão, incentivo à produção acadêmica, à monitoria e ao atendimento discente;  

3. dimensionamento da responsabilidade social da Instituição, abarcando em 

especial a inclusão social, a defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural;  

4. apuração da comunicação da Instituição com a sociedade;  

5. investigação das políticas de pessoal, e análise das condições de trabalho do 

corpo docente e do corpo técnico-administrativo. Práticas de apoio ao aperfeiçoamento dos 

profissionais.  

6. análise da organização e gestão da Instituição, atentando para o funcionamento e 

a representatividade dos Colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 

mantenedora, e a participação dos diversos segmentos do IFBA, campus Eunápolis, nos 

processos decisórios; 

7. mapeamento das condições de infraestrutura física, incluindo salas de aula, 

laboratórios, biblioteca, sala dos professores, salas administrativas, áreas de convivência e 

banheiros;  

8. avaliação da Autoavaliação Institucional (planejamento, aplicação e eficácia);  

9. políticas de atendimento aos estudantes;  

10. análise da sustentabilidade financeira, equalizando o binômio qualidade/custos.  

A Avaliação do Projeto de Curso no IFBA, campus Eunápolis, deve propiciar a 

identificação do perfil do curso oferecido, bem como de seu significado contínuo. A 
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autoavaliação – enquanto processo reflexivo que gera participação e corresponsabilidade de 

todos os protagonistas do ato educativo nesta Instituição – é considerada um caminho 

seguro e inequívoco de diagnose da qualidade do curso em questão.   

A participação discente na Avaliação do Projeto de Curso está prevista e 

regulamentada no Projeto de Autoavaliação da Instituição. O representante discente na 

comissão de avaliação é eleito pelos seus pares, mediante eleição direta.   

No Programa de Acompanhamento de Egressos, está prevista uma avaliação final do 

PPC, feita individualmente por todos os estudantes-formandos do último semestre do curso. 

 Além dos resultados advindos do CSA/CPA e do INEP, são considerados, para fins 

de avaliação interna e melhoria do Curso de Licenciatura em Matemática, uma avaliação 

sistêmica do PPC por Comissão Interna de Avaliação dos Cursos Superiores (CIAC) do 

IFBA/ PROEN, em conjunto com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso.  

A autoavaliação institucional e a avaliação das condições de ensino são realizadas 

anualmente pela CPA, através da CSA que tem por finalidade a coordenação dos processos 

internos de avaliação da instituição, a sistematização e a prestação das informações 

solicitadas pelo INEP.  Os resultados da autoavaliação institucional são organizados e 

publicados pela CPA, analisados e discutidos pela Diretoria Acadêmica do campus e, 

especificamente, pelos cursos, mediado pela coordenação, junto aos professores e 

estudantes.  

O CAICS constitui-se num órgão de assessoramento, vinculado à Pró-Reitoria de 

Ensino, Portaria nº 1.929 de 28 de novembro de 2014, sendo composto por comissão 

permanente de especialistas, assessores aos processos de criação, implantação, 

consolidação e avaliação de cursos na área de sua competência. Nessa perspectiva, a 

atuação do CAICS tem como objetivo geral garantir a unidade da ação pedagógica e do 

desenvolvimento dos currículos no IFBA, com vistas a manter um padrão de qualidade do 

ensino e a crescente melhoria da qualidade acadêmica institucional.  

Por outro lado, o NDE constitui-se como órgão consultivo e de assessoramento, 

vinculado ao Colegiado de Curso, constituído de um grupo de docentes que exercem 

liderança acadêmica, percebida no desenvolvimento do ensino, na produção de 

conhecimentos na área e em outras dimensões entendidas como importantes pela 

instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso.  

A avaliação e eventuais correções de rumos necessárias ao desenvolvimento do PPC 

em Licenciatura em Matemática são definidas a partir dos critérios expostos a seguir:  

 

a) Justificativa do curso – deve observar a pertinência no âmbito de abrangência, 

destacando: a demanda da região, com elementos que sustentem a criação e manutenção 
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do curso; o desenvolvimento econômico da região, que justifiquem a criação e manutenção 

do curso; a descrição da população da educação básica local; a oferta já existente de outras 

instituições de ensino da região; a política institucional de expansão que abrigue a oferta 

e/ou manutenção do curso; a vinculação com o PPP e o PDI do IFBA. 

b) Objetivos do curso – expressam a função social e os compromissos institucionais de 

formação humana e tecnológica, bem como as demandas da região e as necessidades 

emergentes no âmbito da formação de especialistas de nível superior no âmbito do 

desenvolvimento de tecnologias e de pesquisas na área.  

c) Perfil profissional do egresso – expressa as competências profissionais do egresso 

do curso. d) Número de vagas ofertadas – deve corresponder à dimensão (quantitativa) do 

corpo docente e às condições de infraestrutura no âmbito do curso. 

e) Estrutura curricular – apresenta flexibilidade, interdisciplinaridade, atualização com o 

mundo do trabalho e articulação da teoria com a prática.  

f) Conteúdos curriculares – possibilitam o desenvolvimento do perfil profissional, 

considerando os aspectos de competências do egresso e de cargas horárias.  

g) Práticas do curso – estão comprometidas com a interdisciplinaridade, a 

contextualização, com o desenvolvimento do espírito crítico-científico e com a formação de 

sujeitos autônomos e cidadãos.  

h) Programas de atendimento ao discente – consideram os aspectos de atendimento 

extraclasse, apoio psicopedagógico e atividades de nivelamento.  

i) Pesquisa e extensão – contemplam a participação do discente e as condições para 

desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão.   

j) Flexibilização Curricular – Os componentes curriculares foram pensados e definidos 

na lógica de assegurar diferentes espaços de formação e diversificação das formas de 

aprender, propondo situações simuladas, articulação teoria-prática, mobilização de 

conceitos, conhecimentos construídos “na” e “sobre” a experiência e sólida fundamentação 

teórico-científica. 

Estão estruturados sob a forma de unidades curriculares, práticas profissionais, projetos 

integrados, estágios e atividades complementares.  

Um cuidado que norteou a construção da matriz curricular foi rever a questão dos pré-

requisitos, que sempre restringiram e limitaram o acesso às disciplinas, principalmente para 

os alunos que não se encontram regulares no semestre. 

A proposta de um currículo com várias disciplinas optativas amplia significativamente a 

flexibilidade curricular, que permite atualizações de conteúdos, enriquecimento científico e 

profissional, propiciando aprofundamentos, retomadas, aceleração e nivelamento de 

conteúdos. 
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l) Atividades Complementares – Para atender às Diretrizes Curriculares Nacionais, as 

Atividades Complementares são componentes curriculares que flexibilizam o currículo, 

conferem autonomia ao aluno na construção do seu percurso formativo e complementam 

sua formação dentro e fora da Faculdade. Essas atividades são subdivididas entre externas 

e internas. As atividades externas cumprem o objetivo de valorizar a autonomia e gestão da 

formação pelo próprio aluno, promover uma ampliação de sua visão política, cultural e 

artística, incentivar sua participação em eventos profissionais, eventos científicos, cursos, 

palestras, seminários, congressos, conferências, oficinas oferecidas por entidades 

educacionais, estudantis ou profissionais, públicas ou privadas, reconhecidas pela 

Instituição. As atividades internas são oferecidas pelo curso e tem como objetivos ampliar o 

repertório do aluno e contribuir para uma visão interdisciplinar, propiciando atualizações e 

aprofundamentos. 

O levantamento dessas informações é sistematizado e trabalhado em diferentes 

momentos, listados a seguir: 

1. Reuniões de Colegiado do Curso para o planejamento Semestral; 

2. Reuniões entre a Coordenação de Curso e a Direção Acadêmica para a análise 

conjunta das variáveis contempladas no Diagnóstico Global do Curso;  

3. Reuniões do Núcleo Docente Estruturante (NDE), para conhecimento das 

informações fornecidas pelo Diagnóstico Global do Curso e discussões acerca das 

possíveis estratégias para fortalecer e ampliar as potencialidades, bem como superar 

as fragilidades, apresentadas no diagnóstico; 

4. Avaliação e atualização contínua do Projeto Pedagógico do Curso, em busca da 

melhoria permanente do curso. 

5. Reuniões conjuntas, envolvendo o corpo docente, o corpo discente e a equipe 

técnico-pedagógica, para realizar, de forma crítica e auto reflexiva, à avaliação do 

processo de auto avaliação empregado pelo curso no período letivo correspondente. 

De forma processual, essas atividades e reuniões são realizadas ao longo do 

semestre letivo, com cronograma estabelecido no início de cada semestre e ocorrerem de 

maneira extraordinária, caso necessário. Pelas suas características de um processo 

formativo, seu objetivo principal é implementar ações concretas para o constante 

aperfeiçoamento da organização didático-pedagógico, corpo docente e infraestrutura do 

curso, que refletirá no Conceito Preliminar do Curso (CPC). 

 Após a conclusão dos processos avaliativos internos os resultados incidem em ações 

de melhorias na qualidade do curso. Tais ações são materializadas por meio de propostas 

de revisão de programas de disciplinas, ajustes no PPC e encaminhamentos de 
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procedimentos práticos e de acompanhamento efetivo.  Entretanto, quaisquer proposições 

que impliquem mudanças neste PPC são encaminhadas à Pró-Reitoria de Ensino e ao 

CONSUP/CONSEPE para validação. 

11.3 Critérios de Aproveitamento e Procedimentos de Avaliação de 

Competências Profissionais Anteriormente Desenvolvidas  

 
É previsto o aproveitamento de estudos, através de disciplinas previamente cursadas 

com aprovação na Instituição ou em outra Instituição de Ensino Superior reconhecida, 

sempre respeitando as normas acadêmicas em vigor. Para a disciplina de Estágio 

Supervisionado, é previsto o aproveitamento de experiências profissionais anteriores, 

permitindo validar o conhecimento e experiência de profissionais que já estão inseridos no 

mercado de trabalho. A análise e julgamento do aproveitamento serão efetuados pelo 

Colegiado do curso, respeitando os prazos e normas institucionais.  

11.4 Sistema De Equivalências entre as Matrizes Curriculares 

O processo de equivalência será realizado de forma a ajustar as disciplinas que 

compõem a matriz curricular vigente com as disciplinas propostas por este PPC, resultando 

em uma única matriz curricular ativa após a implantação deste PPC.  

A equivalência de estudos deverá ser concedida desde que haja, no mínimo, 75% 

(setenta e cinco por cento) de similitude entre o conteúdo programático analisado e o 

conteúdo programático do componente curricular pretendido, além de ter pelo menos 75 % 

(setenta e cinco por cento) equivalência de carga horária.   

A Tabela 12 ilustra a equivalência das disciplinas da nova matriz e das disciplinas da 

matriz antiga. 

A equivalência de estudos de cada aluno será feita individualmente pela Coordenação 

de Curso, em forma de ficha de adaptação curricular conforme o ANEXO C. 

 



 

 

Tabela 12 Matriz de Equivalência entre as Matrizes Curriculares de 2015 e a atual. 

Matriz Antiga 
Equivalênci

a 

Matriz Nova 

Código Disciplina 
C

H 

Classificaçã

o 
Código Disciplina 

C

H 

Classificaçã

o 

MAT100 Fundamentos da Matemática Elementar 75 OB Equivale a MAT101 Estudo de Funções Reais 60 OB 

MT0101 Desenho Geométrico 60 OB Equivale a MAT204 Construções Geométricas 45 OB 

MT0102 Tópicos de Lógica 60 OB Equivalente MAT102 Tópicos de Lógica 60 OB 

EDU100 Fundamentos da Ação Pedagógica 60 OB Equivalente EDU103 
Fundamentos Históricos da Ação 

Pedagógica 
60 OB 

CHF100 Metodologia do Trabalho Cientifico 45 OB Equivalente EDU105 Introdução aos Estudos Acadêmicos 60 OB 

LTA100 Língua Portuguesa 45 OB Equivalente EDU104 Leitura e Produção de Textos 60 OB 

MT0103 Cálculo I 90 OB Equivale a MAT301 Limites e Derivadas 60 OB 

MT0104 Geometria Analítica 90 OB Equivale a 
MAT201 Trigonometria 60 OB 

MAT302 Geometria Analítica 60 OB 

MT0105 Tópicos de Geometria Elementar I 60 OB Equivalente MAT202 Geometria Plana 60 OB 

MT0106 Geometria Descritiva 60 OB Equivalente ------- Optativa 60 OP 

EDU101 Psicologia da Educação I 60 OB Equivalente EDU304 
Psicologia da Educação - 

Desenvolvimento 
60 OB 

MAT107 Cálculo II 90 OB Equivale a MAT402 Superfícies e Integrais 60 OB 

EDU102 Psicologia da Educação II 60 OB Equivalente EDU404 Psicologia da Educação - Aprendizagem 60 OB 

MAT108 Álgebra Elementar I 60 OB Equivalente MAT203 Introdução a Teoria dos Números 60 OB 

MAT109 Tópicos de Geometria Elementar II 60 OB Equivalente MAT303 Geometria Espacial 60 OB 

MT0107 Didática da Matemática 60 OB Equivalente EMT401 Didática da Matemática 60 OB 

MT0108 Cálculo III 90 OB Equivalente 
MAT502 Sequências e Séries 60 OB 

MAT702 Equações Diferenciais Ordinárias 60 OB 

MAT112 Álgebra Linear I 60 OB Equivalente MAT602 Álgebra Linear I 60 OB 

MAT113 Álgebra Elementar II 60 OB Equivalente MAT403 Grupos e Anéis 60 OB 

INF100 Introdução a Informática I 60 OB Equivalente  Optativa 60 OP 

MAT114 Prática do Ensino da Matemática I 60 OB Equivalente EMT503 Matemática para a Educação Básica I 60 OB 

EDU107 Educação Inclusiva 45 OB Equivalente EDU405 Educação Inclusiva 60 OB 

MAT115 Cálculo IV 75 OB Equivale a 
MAT601 Funções de Várias Variáveis 60 OB 

MAT802 Funções Vetoriais 60 OB 

MAT116 Álgebra Linear II 60 OB Equivalente  Optativa 60 OP 
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FIS100 Física Geral e Experimental I 90 OB Equivale a MAT706 Mecânica 60 OB 

INF101 Introdução a Informática II 60 OB Equivalente  Optativa 60 OP 

MAT117 Topologia 60 OB Equivalente  Optativa 60 OP 

EDU103 Estágio de Regência I 90 OB Equivale a EMT604 Estágio Supervisionado I 
10

5 
OB 

MAT118 Análise Matemática 60 OB Equivalente MAT801 Introdução a Análise Matemática 60 OB 

FS0101 Física Geral e Experimental II 90 OB Equivale a MAT804 Oscilações, Ondas e Termo 60 OB 

INF102 
Informática Aplicada ao Ensino Da 

Matemática 
60 OB Equivale a EMT504 

Informática Aplicada ao Ensino da 

Matemática I 
60 OB 

------     EMT605 
Informática Aplicada ao Ensino da 

Matemática II 
60 OB 

MAT119 Funções de uma Variável Complexa 60 OB Equivalente MAT902 Variáveis Complexas 60 OB 

EDU105 Estágio de Regência II 
10

5 
OB Equivalente EMT704 Estágio Supervisionado II 

10

5 
OB 

MAT120 Prática do Ensino da Matemática II 60 OB Equivale a EMT603 Matemática para Educação Básica II 60 OB 

MAT121 Introdução a Estatística 45 OB Equivale a MAT406 Estatística para a Educação Básica 30 OB 

FS0102 Física Geral e Experimental III 90 OB Equivale a MAT904 Eletromagnetismo 60 OB 

MAT122 Análise Combinatória e Probabilidade 45 OB Equivale a MAT701 Análise Combinatória e Probabilidade 60 OB 

EDU108 Estágio de Regência III 90 OB Equivale a EMT803 Estágio Supervisionado III 
10

5 
OB 

EDU104 
Estrutura e Funcionamento do Ensino 

Fundamental e Médio 
60 OB Equivalente EDU205 Organização da Educação Brasileira 60 OB 

     EDU305 Política e Gestão da Educação 60 OB 

EDU110 Libras 60 OB Equivalente EDU703 Língua Brasileira de Sinais - Libras 60 OB 

MAT123 História da Matemática 60 OB Equivalente EMT505 História da Matemática 60 OB 

CHD101 Filosofia da Ciência 60 OB Equivale a EDU501 Filosofia da Educação 60 OB 

EDU106 Sociologia da Educação 60 OB Equivalente EDU206 Sociologia da Educação 60 OB 

EDU109 Estágio de Regência IV 
12

0 
OB Equivale a EMT903 Estágio Supervisionado IV 90 OB 

CHF102 Monografia 30 OB Equivale a 
EDU805 TCC I 30 OB 

EDU905 TCC II 30 OB 

------     EDU705 
Interface entre Gênero e Raça: Educação 

e Interculturalidade 
30 OB 

------     EMT606 Laboratório de Ensino da Matemática 30 OB 
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MAT129 Matemática Financeira 60  Equivalente MAT901 Matemática Financeira 60 OB 



 

 

12 GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO  

12.1 Colegiado do Curso 

A composição e o funcionamento, bem como as competências do Colegiado do 

Curso de Licenciatura Matemática são definidos no Regimento Geral do IFBA e 

disciplinados em seu regimento interno. O regimento em seu artigo 8º declara que o 

Colegiado é um órgão consultivo e deliberativo para assuntos na sua área de atuação, 

conforme suas atribuições, presidido pelo Coordenador do Curso.  

O Regimento do Colegiado, em seu capítulo II, define que o Colegiado do Curso de 

Licenciatura em Matemática será constituído da seguinte forma: 

i. pelo Coordenador do Curso, como seu presidente, com mandato de dois (02) 

anos;  

ii. pelos docentes em exercício no semestre corrente; 

iii. pela representação discente, na proporção de 1/5 do total do colegiado, 

regularmente matriculados no Curso e indicados pelo Diretório Acadêmico; e 

iv. pelo representante da área técnico pedagógica. 

Todos os membros do Colegiado de Curso terão um mandato de 06 (seis) meses, 

podendo ser reconduzido desde que ministrem aula no semestre em vigor se forem 

docentes ou novamente indicados pelo Diretório Acadêmico e com a matrícula em dias se 

forem discentes, com exceção do presidente, o Coordenador do Curso, que é membro nato. 

As atribuições do Colegiado dos Cursos de Licenciatura são as seguintes:  

I. propor diretrizes gerais dos programas das disciplinas dos cursos, indicando 

aos Diretoria Adjuntas o enfoque do ensino de cada disciplina no currículo;  

II. propor a elaboração do projeto do curso e suas alterações, quando 

necessárias;  

III. avaliar o curso, sistematicamente, sugerindo à Coordenação de Curso os 

ajustes necessários;  

IV. sugerir intercâmbio, substituição ou capacitação de professores, bem como 

providências de outra natureza, necessárias à melhoria da qualidade de 

ensino;  

V. opinar sobre trancamento ou dispensa de matrícula, transferência, bem como 

outros processos vinculados à vida estudantil, no âmbito de sua área de 

atuação;  

VI. emitir pareceres sobre adaptações e equivalências curriculares;  
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VII. assegurar a interconexão entre teoria e prática de conteúdos e disciplinas no 

âmbito de cada Curso;  

VIII. propor aos Departamentos Acadêmicos alterações no conteúdo programático 

das disciplinas, visando a sua atualização e modernização;  

IX. opinar sobre problemas disciplinares e atitudes do corpo docente e discente 

vinculados a sua área de atuação; e  

X. Eleger o coordenador de curso. 

Conforme o Regimento Interno, art. 11º, o Colegiado de Curso reunir-se-á 

ordinariamente, bimestralmente e, extraordinariamente, quando convocado pelo 

Coordenador do Curso ou por iniciativa de seus membros, requerida por um terço deles. As 

reuniões acontecerão mediante convocação por escrito, contendo a pauta, a data, o horário 

e o local. Para efeito legal e construção da memória da história do curso, as decisões 

tomadas em reunião serão registradas em ata e deverão ser lidas, aprovadas e assinadas 

por todos os presentes e terão validade somente quando realizada na presença da maioria 

de seus membros.  

A Tabela 13 consta os nomes dos docentes que compõem o Colegiado do Curso da 

Licenciatura em Matemática para o Semestre 2016.2, conforme a Portaria nº 01, de 02 de 

janeiro de 2017.   

 

Tabela 13 Composição do Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática. 

Membros do Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática 

 
Aldemir Inácio de Azevedo 

Professor de Sociologia da Educação 

 
Aldineto Miranda Santos 

Professor de Filosofia da Ciência 

 
Celso Eduardo Brito 

Professor de História da Matemática e 

Monografia 

Danilo do Nascimento Professor de Estágio de Regência IV 

Dione Lívia Lima Barbosa Professora de Libras e Educação Inclusiva 

Enexandro Nobre Dutra 
Professor de Prática do Ensino de 

Matemática II 

Fernanda Tayssa Alves Helman Professora de Geometria Descritiva 

Geralda Terezinha Ramos Professora de Curriculo 

Gilclécio Dantas Santos 

Professor de Geometria Analítica, 

Informática Aplicada ao Ensino da 

Matemática e Álgebra Linear I 
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Igor Schmidke Ribeiro 
Professor de Álgebra Elementar II e Prática 

do Ensino da Matemática I 

Ivanildo Antonio dos Santos Professor de Física II 

Josaphat R. R. Gouveia Jr. (Presidente) 
Professor de Top. De Geometria Euclidiana 

I, Cálculo III e Análise Matemática 

José Alves de OIiveira Neto 
Professor de Cálculo I, Funções de uma 

Variável Complexa e Estágio de Regência 

Lívia Maria Dodds Angelo Professora de Psicologia da Educação I 

Marlécia Ferreira Sanders Professora de Introdução a Informática I 

Deiky Lorhan Meira Santos Discente 

Jessica Scheidegger Ferreira Discente 

Railane Antonia da Silva Discente 

 

12.2 Coordenador do Curso  

A coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática do IFBA/Campus Eunápolis 

será coordenada por um(a) docente indicado pelo Colegiado do Curso mediante eleição, 

salvaguardada a sua formação e a especificidade do Curso em questão. Os principais 

critérios para ocupar o cargo de coordenador do curso são: titulação mínima em nível de 

mestrado, ser do quadro efetivo com regime de dedicação exclusiva, ter graduação na área 

de Matemática e possuir uma carga horária de pelo menos 16 horas semanais para 

dedicação à coordenação. Espera-se que o coordenador esteja sempre atento às 

necessidades que o mercado deseja, bem como em observância da articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão, sempre estando comprometido com a missão da IES e do 

campus. O Coordenador de Curso desenvolve suas funções por intermédio do Colegiado de 

Curso e as suas atribuições são as seguintes:  

I. Fixar diretrizes gerais dos programas das disciplinas dos respectivos Cursos, 

indicando aos Departamentos o enfoque do ensino de cada disciplina no 

currículo;  

II. Elaborar o currículo do Curso e propor alterações quando necessárias;  

III. Orientar, coordenar e controlar as atividades do Curso no que se refere a 

aplicação das metodologias didático-pedagógicas, adequadas às diversas 

situações das disciplinas ministradas;  

IV. Avaliar o Curso, sistemática e continuamente, sugerindo ao Departamento os 

ajustamentos necessários;  
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V. Compatibilizar os conteúdos formativos oferecidos pelos diferentes 

Departamentos com vistas à compreensão da sua totalidade;  

VI. Assegurar a interdisciplinaridade no conjunto do projeto acadêmico de cada 

Curso;  

VII. Sugerir intercâmbio, substituição ou treinamento de professores, bem como 

providências de outra natureza, necessária à melhoria da qualidade de ensino;  

VIII. Orientar sobre trancamento de matricula e/ou dispensa de disciplina, 

transferências, integralização curricular, bem como outros processos 

vinculados à vida estudantil;  

IX. Emitir pareceres sobre adaptações e equivalências curriculares;  

X. Traçar para o Departamento as diretrizes específicas quanto a programas, 

projetos e planos de ensino das disciplinas do Curso;  

XI. Realizar adaptação curricular do aluno em consequência de transferência;  

XII. Assegurar a interconexão entre teoria/prática de conteúdos e disciplinas no 

âmbito do Curso;  

XIII. Definir com o Departamento o estabelecimento de pré e có- requisito de 

disciplinas necessários ao desenvolvimento curricular:  

XIV. Buscar informações e manter contatos junto à Coordenação de Relações 

Institucionais, Estágios e Egressos com vistas ao desenvolvimento e 

atualização curricular;  

XV. Participar da escolha de equipamentos e materiais relacionados com o Curso;  

XVI. Acompanhar o processo de matrícula e fazer cumprir os prazos previstos em 

calendário escolar quanto as atividades docentes e discentes;  

XVII. Propor ao Departamento alterações no conteúdo programático das disciplinas, 

visando a sua atualização e modernização;  

XVIII. Desempenhar outras atividades relacionadas com a sua área de atuação. 

As credenciais acadêmicas do coordenador podem ser vista na Tabela 12, nesta 

tabela são exibidas informações relativas à área de formação, titulação e regime de trabalho.  

Tabela 14 Dados sobre o Coordenador do Curso de Licenciatura em Matemática. 

Nome Josaphat Ricardo Ribeiro Gouveia Júnior 

Titulação Doutor em Ciências 

Regime de trabalho DE 

Experiência profissional acadêmica 

 

Atualmente: Prof. de Matemática do Ensino 
Superior do IFBA – Campus Eunápolis. 
Anterior: Prof. de Matemática da FIB – 

Salvador. 

Experiência profissional não 
acadêmica e administrativa 

Coordenador do Curso de Licenciatura em 
Matemática do IFBA – Campus Eunápolis de 

03/2007 a 02/2010. 
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12.3 Núcleo Docente Estruturante - NDE  

O Núcleo Docente Estruturante – NDE – é um órgão consultivo responsável pela 

concepção do Projeto Pedagógico dos cursos de graduação e tem, por finalidade, a 

atualização, revitalização dos mesmos, e possui como atribuições:  

I. contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

II. colaborar com a atualização periódica do projeto pedagógico do curso;  

III. conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação nos 

Colegiados dos respectivos Cursos, sempre que necessário;  

IV. cooperar na supervisão das formas de avaliação e acompanhamento do 

curso definidas pelos Colegiados;  

V. contribuir para a análise e avaliação do Projeto Pedagógico, das 

Ementas, dos Conteúdos Programáticos e dos Planos de Ensino dos 

componentes curriculares;  

VI. auxiliar o acompanhamento das atividades do corpo docente, inclusive 

com a avaliação institucional, recomendando aos Colegiados dos Cursos 

a indicação ou substituição de docentes, quando necessário;  

VII. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Graduação.  

O NDE do curso está referendado com base na Resolução CONSUP nº 17 de 27 de 

agosto de 2012 do IFBA. O Núcleo Docente Estruturante do curso de Licenciatura em 

Matemática do IFBA, campus Eunápolis será constituído por 05 (cinco) professores do 

curso: 

i. pelo Coordenador do Curso, que o presidirá; e 

ii. por quatro representantes docentes que desempenham atividades no Curso e 

membros do Colegiado. O corpo docente do Núcleo Docente Estruturante é 

composto por professores das áreas de Exatas e da Terra (preferência, da 

área de Matemática) e Humanas (preferência, Educação).  

Todos os componentes trabalham em regime de dedicação exclusiva e com pós-

graduação stricto sensu. Além disso, os membros do NDE terão um mandato de 02 (dois) 

anos, podendo ser reconduzido, a exceção do seu presidente, o Coordenador do Curso, que 

é membro nato. A Tabela 15 consta os nomes dos docentes que compõem o NDE do Curso 

da Licenciatura em Matemática para o mandato de agosto de 2016 a julho de 2018, 

conforme a Portaria nº 075, de 12 de agosto de 2016. 
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Tabela 15 Membros do NDE do Curso da Licenciatura em Matemática. 

Membro Áreas 

Prof. Dr. Josaphat Ricardo R. Gouveia Jr. Coordenador do Curso/Matemática 

Prof Dr. Geralda Terezinha Ramos Educação 

Prof. Me. Celso Eduardo Brito Matemática 

Prof. Me. Igor Schmidke Ribeiro Matematica 

Prof. Me. José Alves de Oliveira Neto Matemática 

 

As reuniões do NDE estão previstas conforme calendário divulgado no inicio do ano 
letivo e com reuniões ocorrendo bimestralmente. Em havendo necessidade, 
extraordinariamente, serão realizadas outras reuniões, sempre que convocado pelo 
Presidente ou pela maioria de seus membros titulares. 
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13 INFRA-ESTRUTURA  

13.1 Instalações  

 

O IFBA - Campus Eunápolis conta hoje com 26 salas de aula, além de salas especiais, 

que são: Sala de Línguas; Sala de Audiovisual; Sala de Ginástica; Sala de Artes. Há 01 

Auditório onde são realizados os principais eventos do IFBA-Eunápolis, palestras e demais 

atividades e 01 Biblioteca com acesso à internet.  

O Curso de Licenciatura em Matemática, para o desenvolvimento de suas atividades, 

além das instalações básicas apresentadas no item 3.3, conta com o apoio de alguns 

laboratórios específicos  

 Laboratório de Ensino Aprendizagem de Matemática; 

 Laboratório de Desenho; 

 04 Laboratórios de Informática; 

 

 

12.1.1 LABORATÓRIO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA – 

LabMat 

 

O LabMat tem por finalidade propiciar condições para o desenvolvimento de atividades 

acadêmicas, oportunizando discussões teóricas e práticas fundamentais na formação dos 

futuros professores contemplando o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Portando, é um 

ambiente de criação e ensino dando suporte à integração das 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 de Matemática prepara novos professores com metodologias 

pautadas nas atuais pesquisas da área e semeia de um sentimento de indagação e procura. 

Desenvolvendo nos alunos a atitude de professor-pesquisador que deve ser perene à 

Licenciatura em Matemática, buscando assim o conhecimento, aprender a aprender, 

aprender a cooperar, desenvolver a consciência crítica.  

Neste laboratório encontram-se materiais manipulativos adquiridos comercialmente ou 

confeccionados pelos alunos e professores que nele atuam, como: ilusões de ótica, 

problemas curiosos, quebra-cabeças, jogos lúdicos, sólidos geométricos, etc. Fazem parte 
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do acervo do LabMat: materiais didáticos, TV, computador, projetor de multimídia, ar 

condicionado, quadro branco, armários, prateleiras, mesas e cadeiras. 

 

13.1.2 Laboratórios de Informática 

 

Os Laboratórios de Informática 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 04 (quatro) 

Laboratórios de Informática, com acesso à Internet, com as seguintes características: 20 

computadores com diversos softwares, ar condicionado, projetor de multimídia e quadro 

branco. 

13.2 Corpo Docente  

 As credenciais acadêmicas dos docentes que atuam diretamente ou podem atuar no 

curso podem ser vista na Tabela 16. Nesta tabela são exibidas informações relativas à área 

de formação, titulação e regime de trabalho. Atualmente o IFBA/Campus Eunápolis possui 

10 (dez) professores efetivos com formação na área de Matemática, sendo 8 (oito) deles 

atuantes no Curso de Licenciatura em Matemática. 

 

Tabela 16 Docentes Atuantes no Curso de Licenciatura em Matemática – IFBA/Campus Eunápolis 

Nome Titulação Formação 
Área de 
Atuação 

Regime de 
Trabalho 

Aldemir Inácio de 

Azevedo
(1)

 

 

 

 

Doutor 

Graduação em Ciências 

Sociais, Mestrado em 

Desenvolvimento Social, 

Doutorado em 

Desenvolvimento 

Sustentáve. 

 

 

 

Sociologia 

 

 

 

DE 

Aldineto Miranda 

Santos
(1)

 

 

 

 

Mestre 

Licenciatura em Filosofia, 

Especialização em 

Epistemologia e 

fenomenologia, Mestrado 

em Linguagens e 

Representações. 

 

 

 

Filosofia 

 

 

 

DE 

Celso Eduardo 

Brito
(2)

 

 

 

 

Mestre 

Licenciatura em 

Matemática, 

Especialização em 

Metodologia e Didática do 

Ensino, Mestrado 

profissional em 

Matemática. 

 

 

 

Matemática 

 

 

 

DE 



 

 

122 

 

Danilo do 

Nascimento
(2)

 

Especialista Licenciado em 

Matemática, Especialista 

em Matemática e 

Estatística. 

Matemática DE 

Dione Lívia Lima 

Barbosa
(2)

 

 

 

 

Especialista 

Graduação em Pedagogia, 
Especialização em 

Educação Especial com 
Ênfase em deficiência, 

Especialização em LIBRAS. 

 

 

 

Libras 

 

 

 

20h 

Elcimar Pessoa 

Rocha
(3)

 

 

Mestre 
Graduação em Física, 

Mestrado Astrofísica. 

 

Física 

 

DE 

Fabíolo Moraes 

Amaral
(2)

 

 

 

Doutor 

Bacharelado Em 
Matemática, Mestrado 

em Matemática, 
Doutorado em Ciências 

 

 

Matemática 

 

 

DE 

Flaviane Ribeiro 

Nascimento
(1)

 

 

Mestra 
Licenciatura em História, 

Mestrado em História 

 

História 

 

DE 

Geralda Terezinha 

Ramos
(2)

 

 

 

 

Doutora 

Graduação em Pedagogia, 
Mestrado em Educação, 

Doutorado em Educação: 
História, Política, 

Sociedade. 

 

 

 

Educação 

 

 

 

DE 

Gilclécio Dantas 

Santos
(2)

 

 

Mestre 
Bacharelado Em 

Matemática, Mestrado 
em Matemática. 

 

Matemática 

 

DE 

Igor Breda 

Ferraço
(2)

 

 

 

Mestre 

Licenciatura em 
Matemática, Mestrado 
em Engenharia Elétrica. 

 

 

Matemática 

 

 

DE 

Igor Schmidke 

Ribeiro
(2)

 

 

 

 

Mestre 

Graduação em Tecnologia 
em Sistemas de 

Telecomunicações, 
Licenciatura em 

Matemática, Mestrado 
Profissional em 

Matemática. 

 

 

 

Matemática 

 

 

 

DE 

Ivanildo Antonio dos 

Santos
(2)

 

 

 

 

Doutor 

Licenciatura em Física, 
Mestrado em Tecnologia 

Nuclear –Materiais, 
Doutorado em Tecnologia 

Nuclear. 

 

 

 

Física 

 

 

 

DE 

 

Jorge Ferreira 

Dantas Júnior
(1)

 

 

Mestre 
Bacharelado Licenciatura 
em Física, Mestrado em 

Física. 

 

Física 

 

DE 

Josaphat Ricardo 

Gouveia Júnior
(2)

 

 

 

 

Doutor 

Bacharelado em 
Matemática, Mestrado 

em Matemática, 
Doutorado em Engenharia 

Elétrica 

 

 

 

Matemática 

 

 

 

DE 

José Alves de 

Oliveira Neto
(2)

 

 

 

 

Licenciatura em 
Matemática, 

Especialização em 
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Mestre Especialização Em 
Educação Matemática, 

Mestrado em Engenharia 
Mecânica. 

Matemática DE 

Lívia Maria Dodds 

Ângelo
(2)

 

 

 

 

Mestra 

Graduação em Psicologia, 
Especialização em 

Psicopedagogia 
Institucional, 

Especialização em MBA 
Gestão de Pessoas 

 

 

 

Psicologia 

 

 

 

DE 

Mariana Fernandes 

dos Santos
(1)

 

 

 

 

Mestra 

Licenciatura em Letras, 
Especialização em 

Educação a Distância, 
Mestrado em Estudo de 

Linguagens. 

 

 

 

Língua 

Portuguesa 

 

 

 

DE 

Nadja Núbia 

Ferreira Leite 

Cardoso
(1)

 

 

 

 

 

Mestra 

Licenciatura em Letras: 
Português, Inglês e 

Literaturas; 

Especialização em 

Língua Inglesa, 
Mestrado em Língua e 

Cultura. 

 

 

 

 

Língua 

Inglesa 

 

 

 

 

DE 

(1) Ministra aulas esporadicamente no curso; 

(2) Ministra aulas regulamente no curso. 

13.3 Equipe Técnico-Pedagógica 

 A Tabela 17 a seguir apresenta o perfil do Corpo Técnico Administrativo atuante no 

IFBA/Campus Eunápolis. 

Tabela 17 Técnicos administrativos atuantes no Campus Eunápolis. 

Nome Titulação Cargo 

Alessandra Souza Silva Mestrado em Linguística Técnica em Assuntos 
Educacionais 

Ana Julia Paulina de 
Oliveira 

Pós-graduação em Língua Portuguesa Assistente de Alunos 

André Santos de Melo Graduação em Física e Direito Assistente de Alunos 

Cristiane Queiroz de 
Almeida Silva 

Especialização em: 
Educação Ambiental 

Gestão Pública 

Técnico em assuntos 
educacionais 

Daniela Pereira Amorim Graduação em Serviço Social Assistente de Alunos 

Eliane Santos Barreto Graduação em História Tradutora e Intérprete de 
Libras 

Maiusa Ferraz Pereira 
Santos 

Especialização em Psicologia Social Pedagoga 
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Nilceia Aparecida 
Conceicao Santos Campos 

Especialização em Recursos Humanos Bibliotecária 

Talita Prada Mestrado Assistente Social 

Thamiris de Oliveira Natale Graduação em Serviço Social Auxiliar em 
Administração 

 

13.4 Bibliografia  

 

A Biblioteca do IFBA Campus Eunápolis constitui-se num espaço aberto e 

compartilhado para a construção do conhecimento e facilitador da aprendizagem, 

contribuindo para a disseminação da informação e aquisição de conhecimento técnico, 

científico e cultural. O objetivo da Biblioteca é reunir, organizar e promover o acesso à 

informação de forma precisa e eficaz, atuando como um agente facilitador no processo de 

ensino-aprendizagem na comunidade do IFBA. Dessa forma, buscam-se captar os recursos 

informacionais indispensáveis ao desenvolvimento dos programas de ensino dos cursos 

oferecidos pela Instituição. São usuários da Biblioteca todos os alunos, professores e 

funcionários efetivos e terceirizados da Instituição. A Biblioteca também está aberta para a 

comunidade em geral para consulta interna. 

 

I. SERVIÇOS OFERECIDOS 

Atualmente são oferecidos os seguintes serviços aos usuários: 

 Cadastro de Usuários: Para Alunos matriculados no semestre/ano letivo, 

Professores e Funcionários Efetivos e Terceirizados do IFBA. 

 (Usuários não-vinculados ao IFBA poderão apenas consultar o acervo no local, 

mediante autorização de entrada no Campus pela Direção da mesma). 

 Consulta Local: A Biblioteca opera em sistema de livre acesso às estantes para 

os cursos superiores e aos demais é permitido acesso ao acervo de literatura, 

propiciando uma utilização mais uniforme dos recursos informacionais 

disponíveis. 

 Serviço de Referência: Atendimento de orientação ao usuário na utilização de 

fontes de informação e recursos informacionais existentes na Biblioteca. 

 Empréstimo Domiciliar: Empréstimo de acervo bibliográfico, exclusivo para 

usuários cadastrados na Biblioteca.  

 Acesso a Internet: através de 10 (dez) computadores ligados à Internet nossos 

usuários realizam pesquisas acadêmicas e culturais, além de digitação de 

trabalhos acadêmicos. Estes computadores também são utilizados pela 

comunidade externa. 
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 Orientação quanto à elaboração de Pesquisa Bibliográfica: serviço de 

orientação quanto à utilização de bases de dados para levantamentos 

bibliográficos.  

 Divulgação de novas aquisições e serviços: este serviço tem como função 

divulgar as aquisições e serviços disponíveis. 

 Atividades artísticas e culturais (em implantação): são atividades realizadas 

pela biblioteca, em conjunto com a comunidade acadêmica, com o objetivo de 

estimular e fortalecer a cultura local, regional e nacional. Essas atividades 

podem ser: apresentações musicais, folclóricas, filmes, vídeos, exposição de 

obras, etc. 

 Intercâmbio bibliotecário (em implantação): serviço que visa ampliar as 

possibilidades de acesso as informações através do contato e troca de 

informações/materiais com outras instituições e acervos, na medida do 

possível.  

 

II. Acervo Disponível 

Atualmente a Biblioteca possui um acervo com mais de 15.000 (quinze mil) livros 

registrados. O acervo é constituído por títulos de reconhecido valor bibliográfico nas 

diversas áreas do conhecimento priorizando obras que compõem as bibliografias básicas e 

complementares de nossos cursos. 

Tabela 18 Quantitativo do Acervo da Biblioteca do IFBA – Campus Eunápolis. 

Livros 
Periódicos Multimídia 

Total geral do 

acervo Títulos Exemplares 

9.114 15.880 2.880 437 28.311 

  
 

III. Horário de Funcionamento 

A Biblioteca funciona de segunda-feira à sexta-feira, das 07h às 22h e aos sábados 

das 08h às 12h. 

 

IV. Recursos Humanos 

A Biblioteca é composta pelo seguinte quadro de pessoal: 01 Bibliotecário, 02 

Auxiliares de Biblioteca e 04 Estagiários. 
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14 Certificação  

 

 O setor de Coordenação de Registros Acadêmicos (CORES) do campus Eunápolis é 

o departamento responsável pela emissão dos certificados e diplomas aos formados dos 

diferentes cursos do campus. A certificação obedecerá a legislação vigente, as Normas 

Acadêmicas do Ensino Superior do IFBA e a Resolução nº 22/2012/CONSUP, de 04 de 

setembro de 2012, do IFBA que trata das diretrizes e procedimentos que os discentes 

devem seguir para solicitar e receber o diploma de licenciado em Matemática.  

Os concluintes do curso serão aqueles que concluírem com êxito todos os 

componentes curriculares, bem como a carga horária necessária para a integralização do 

curso, incluindo-se o Trabalho de Conclusão de Curso e os Estágios Supervisionados. Os 

concluintes serão diplomados com o título de Licenciatura Plena em Matemática, estando 

aptos a realizarem todas as atividades descritas no perfil profissional. 
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Ementário Primeiro Período 
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Prática 00 00 

Estágio 00 00 

Total 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

MAT101 

Período 
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Pré-Requisito 

----- 

Núcleo 

NMAT 
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Conjuntos Numéricos. Definição de Função, Domínio e Imagem. Função Afim. Função Quadrática. Função 

Modular. Funções Compostas e Inversas. Função Exponencial. Função Logarítmica. 

Bibliografia Básica 

1. IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar: Complexos, Polinômios, Equações. 7. Ed. São 

Paulo: Atual, 2010. 

2. IEZZI, Gelson, MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de matemática elementar: Conjuntos, Funções. 8. 

Ed. São Paulo: Atual, 2011. 

3. IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo e MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de Matemática Elementar: 

Logaritmos. 9. Ed. São Paulo: Atual, 2010. 
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1. GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JR., José Ruy; e BONJORNO, José Roberto.  Matemática 
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2. LIMA, Elon Lages; CARVALHO, P. C. P.; WAGNER, E.; MORGADO, A. C.. A matemática do ensino 

médio. Vol. 1. 9. Ed. Rio de Janeiro: SBM, 2006. 

3. LIMA, Elon Lages; CARVALHO, P. C. P.; WAGNER, E.; MORGADO, A. C.. A matemática do ensino 

médio. Vol. 2. 6. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2006. 

4. LIMA, Elon Lages. Números e Funções Reais. 1 ed. Rio de Janeiro: SBM, 2013. 

5. LIMA, Elon Lages; CARVALHO, Paulo Cezar Pinto; WAGNER, Eduardo; e MORGADO, 

Augusto Cezar. Temas e problemas. 3. Ed. Rio de Janeiro: SBM, 2010. 

 

TÓPICOS DE LÓGICA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 03 

Prática 15 01 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

MAT102 

Período 

1 

Pré-Requisito 

----- 

Núcleo 

NMAT 
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Ementa 

Introdução à Teoria dos Conjuntos; Tipos e validade de um Argumento; Cálculo Proposicional e 

Quantificadores; Implicação e equivalência Lógica; Regras de Inferência; O Método Axiomático; Métodos de 

Demonstração em Matemática. 
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1. ALENCAR FILHO, Edgard de. Iniciação à Lógica Matemática. São Paulo: Editora Nobel, 2011. 

2. DE MORAES FILHO, Daniel Cordeiro. Um convite à Matemática. 3 ed. Rio de Janeiro: SBM, 2016. 

3. SALMON, Wesley C. Lógica. Tradução Álvaro Cabral. 3 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002. 

Bibliografia Complementar 

1. BOYER, Carl B. História da Matemática. Tradução Elza F. Gomide. 3 ed. São Paulo: Ed. Edgard Blucher, 

2006. 

2. COPI, Irving . M. Introdução à Lógica. Tradução Álvaro Cabral. 3 ed. São Paulo: Editora Mestre Jou, 

1981. 

3. EVES, Howard. Introdução à História da Matemática. Tradução Hygino Domingues. Campinas: Ed. 

Unicamp, 2008. 

4. IEZZI, Gelson, MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de matemática elementar: Conjuntos, Funções. 8. 

Ed. São Paulo: Atual, 2011. 

5. LIMA, Elon Lages; CARVALHO, P. C. P.; WAGNER, E.; MORGADO, A. C.. A matemática do ensino 

médio. Vol. 1. 9. Ed. Rio de Janeiro: SBM, 2006. 
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1 

Pré-Requisito 

----- 
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NEDU 
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Aspectos históricos da construção da identidade profissional na contemporaneidade; Educação, cultura e a 

instituição escola; Constituição histórica da profissão docente: trajetórias, práticas educativas, identidade 

profissional e processos de formação; Reflexão sobre os saberes docentes e a prática na formação docente; 

Perspectivas de atuação: espaços escolares e não escolares. 

Bibliografia Básica 

1. ARROYO, Miguel Gonzalez. Oficio de mestre: imagens e autoimagens. Rio de Janeiro: Vozes, 2000. 

2. JARAUTA, Beatriz, IMBERNÓN, Francisco (Orgs.). Pensando no futuro da Educação: uma nova escola 

para o século XXI. Tradução de Juliana dos Santos Padilha. Porto Alegre: Penso, 2015. 
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3. PERRENOUD, Philippe. Desenvolver Competências ou Ensinar Saberes?: a escola que prepara para a 

vida. Porto Alegre: Penso, 2013. 

Bibliografia complementar 

1. CAMBI, Franco. História da Pedagogia. São Paulo: Editora UNESP, 1999. 

2. PERRENOUD, Philippe. 10 novas competências para ensinar. Tradução de Patrícia Chittoni Ramos. 

Porto Alegre: Artmed, 2000. 

3. SAVIANI, Demerval. Escola e democracia. 42 ed. São Paulo: Ed. Autores Associados, 2012. 

4. STEPHANOU, Maria; BASTOS, Maria Helena Camara (Orgs.). Histórias e memórias da Educação no 

Brasil. Vol. 3. 1 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2005.  

5. WERNECk, Hamilton. O profissional da Educação para o século XXI. Rio de Janeiro: Wak Editora, 

2014. 

 

LEITURA E PRODUÇÃO 

DE TEXTOS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

EDU104 

Período 

1 

Pré-Requisito 

----- 

Núcleo 

NEDU 

Ementa 

Linguagem, língua, comunicação e cultura; Diversidade e Variação Linguística; Leitura, construção e reescrita 

de textos na prática escolar/acadêmica/científica contemporânea, na dimensão dos diversos tipos e gêneros 

textuais; Fatores de textualidade; Letramento científico e acadêmico; O texto científico, acadêmico e técnico; 

Discurso e Argumentação em diversos contextos; Relações de saber e linguagem no contexto atual tecnológico 

e científico; Recursos linguísticos e literários na construção textual; Relações entre numeramento e letramento; 

Leitura e discussão de textos que envolvam temas transversais, aplicados à área de formação. 

Bibliografia Básica  

1. CITELLI, Adilson. A troca dos nomes. In: Linguagem e persuasão. 15 ed. São Paulo: Ática, 2001. 

2. MARINHO, Marildes; CARVALHO, Gilcinei Teodoro (Orgs.). Cultura escrita e letramento. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2010. 

3. VAL, Maria da Graça Costa. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 2011. 

Bibliografia complementar  

1. INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. 7 ed. São Paulo: Scipione, 2005. 

2. MACHADO, Anna Rachel; TARDELLI, Lília Santos Abreu; LOUSADA, Eliane Gouvea. Planejar 

Gêneros Acadêmicos - Leitura e Produção de Textos Acadêmicos. Vol. 3. 1 ed. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2005. 

3. NICOLA, José de; TERRA, Ernani. Práticas de linguagem: leitura e produção de textos. São Paulo: 

Scipione, 2000. 
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4. ORLANDI, Eni Puccinelli. Interpretação: autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico. 4 ed. São 

Paulo: Ed. Pontes, 2012. 

5. RIBEIRO, Ana Elisa; VILELA, Ana Maria Nápoles; SOBRINHO, Jerõnimo Coura; Silva, Rogério barbosa 

da (Orgs.). Linguagem, tecnologia e educação. 1 ed. São Paulo: Peirópolis, 2010. 

 

INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS 

ACADÊMICOS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

EDU105 

Período 

1 

Pré-Requisito 

----- 

Núcleo 

NEDU 

Ementa 

Introdução ao estudo da ciência. O Método Científico como instrumento do trabalho, através das etapas da 

investigação científica, sua estrutura, métodos e técnicas. O processo de construção e apresentação de trabalhos 

escritos voltados para a área de educação. Estrutura da escrita e leitura do texto científico. Produção de 

resumos, resenhas criticas e textos dissertativos-argumentativos, referências, citações, artigos, seminários, 

relatórios, projetos. 

Bibliografia Básica 

1. ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 

trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2009. 

2. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 7 ed. rev. amp. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

3. MATTAR NETO, João Augusto. Metodologia Científica na Era da Informática. 3 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008. 

Bibliografia Complementar 

1. BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia 

científica. 26 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2012.  

2. CERVO, Amado L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 5 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2006. 

3. KOCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática da pesquisa. 

32 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2011. 

4. MEDEIROS, João B. Redação científica. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

5. SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 24. Ed. rev. e atual. São Paulo: 

Cortez, 2016. 
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Ementário Segundo Período 

 

TRIGONOMETRIA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 03 

Prática 15 01 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

MAT201 

Período 

2 

Pré-Requisito 

----- 

Núcleo 

NMAT 

Ementa 

Sistemas de Coordenadas no Plano. A trigonometria do Triângulo Retângulo. As leis do seno e do cosseno; 

Funções Trigonométricas; Equações Trigonométricas. Fórmulas de adição da trigonometria. Sistema de 

Coordenadas Polares. Gráfico de funções de coordenadas polares. 

Bibliografia Básica 

1. CARMO, Manfredo Perdigão do; WAGNER, Eduardo; MORGADO, Augusto Cezar de Oliveira. 

Trigonometria e Números Complexos. 3 ed. Rio de Janeiro: SBM, 2005. 

2. IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar: Trigonometria. Vol. 3. 8 ed. São Paulo: Atual, 

2009. 

3. LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 2. 3 ed. São Paulo: Harbra, 1994. 

Bibliografia Complementar 

1. ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. Cálculo. Vol. 2. São Paulo: Bookmann, 2014. 

2. AYRES JÚNIOR, Frank; MOYER, Roberto E. Teoria e problemas de trigonometria. Porto Alegre: 

Bookman, 2003 (Coleção Schaum). 

3. DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Contexto e Aplicações: ensino médio e preparação para a 

educação superior. Volume único. 2 ed. São Paulo: Ática, 2000. 

4. GIOVANNI, J. R.; GIOVANNI Jr., J. R. e BONJORNO, J. R. Matemática: Uma Nova Abordagem. 

Volume Unico. São Paulo: FTD, 2011. 

5. NETO, Aref Antar. Noções de Matemática: Trigonometria. Vol. 3. Fortaleza: Ed. Vestseller, 2009. 

 

GEOMETRIA PLANA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 03 

Prática 15 01 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

MAT202 

Período 

2 

Pré-Requisito 

----- 

Núcleo 

NMAT 

Ementa 

Noções primitivas e axiomas da Geometria Euclidiana Plana. Ângulos. Triângulos. Paralelismo. 
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Perpendicularidade. Polígonos. Circunferência e círculo.  Teorema de Tales. Semelhança de Triângulo. Áreas de 

superfícies planas. 

Bibliografia Básica 

1. BARBOSA, João Lucas. Geometria Euclidiana Plana. 10 ed. Rio de Janeiro: SBM, 2006. 

2. DOLCE, Osvaldo; POMPEO, José Nicolau. Fundamentos de Matemática Elementar: Geometria Plana. 

Vol. 9. 8 ed. São Paulo: Atual, 2011. 

3. REZENDE, Eliane Quelho Frota; QUEIROZ, Maria Lúcia Bontorim de. Geometria Euclidiana Plana e 

Construções Geométricas. Campinas: Editora da UNICAMP, 2010. 

Bibliografia Complementar 

1. FARIAS, Marília Costa de. Resolução de Problemas Geométricos. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009. 

2. GARBI, Gilberto G. CQD - Como Queríamos Demonstrar. 1 ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 

2010. 

3. GERÔNIMO, João Roberto; BARROS, Rui Marcos de Oliveira; FRANCO, Valdeni Soliani. Geometria 

Euclidiana Plana: Um Estudo Com Cabri Geometre. Maringá: Editora EDUEM, 2007. 

4. LEVI, Beppo. Lendo Euclides: A Matemática e a Geometria sob um olhar renovador. 1 ed. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 

5. NETO, Antonio Caminha Muniz. Tópicos de Matemática Elementar: Geometria Euclidiana Plana. Vol. 

2. 2 ed. Rio de Janeiro: SBM, 2013. 

 

 

 

INTRODUÇÃO À TEORIA DOS 

NÚMEROS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 03 

Prática 15 01 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

MAT203 

Período 

2 

Pré-Requisito 

----- 

Núcleo 

NMAT 

Ementa 

Princípios de Indução Matemática; Divisibilidade; Números primos; Equações Diofantinas Lineares; 

Congruências. 

Bibliografia Básica 

1. DOMINGUES, Hygino H.; IEZZI. Gelson. Álgebra Moderna. 4 ed. Reform. São Paulo: Atual, 2011. 

2. GONÇALVES, Adilson. Introdução à Álgebra. Rio de Janeiro: SBM, 2015. 

3. SANTOS, José Plínio de Oliveira. Introdução à Teoria dos Números. 3 ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2015. 

Bibliografia Complementar 

1. BURTON, David M. Teoria Elementar Dos Números. 7 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 

2. FERNANDES, Ângela Maria Vidigal; AVRITZER, Dan; SOARES, Eliane Farias; FERREIRA, Maria 
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Cristina Costa; e FARIA, Marília Costa de. Fundamentos de Álgebra. Belo Horizonte: Editora UFMG, 

2005. 

3. MILIES, César Polcino; COELHO, Sônia Pitta. Números: Uma Introdução à Matemática. São Paulo: 

EDUSP, 2006. 

4. SHOKRANIAN, Salahoddin. Uma Introdução à Teoria dos Números. 1 ed. São Paulo: Editora Ciência 

Moderna, 2008.  

5. VIEIRA, Vandenberg Lopes. Um Curso Básico Em Teoria Dos Números. 1 ed. São Paulo: Editora 

Livraria Da Física, 2015. 

 

CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 02 

Prática 15 01 

Estágio 00 00 

TOTAL 45 03 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

MAT204 

Período 

2 

Pré-Requisito 

----- 

Núcleo 

NMAT 

Ementa 

Elementos fundamentais das construções geométricas. Construções elementares. Polígonos e círculos. 

Equivalência entre áreas de polígonos. Transformações isométricas e homotetias. O problema da 

construtibilidade. Aplicações computacionais de conceitos geométricos através da geometria dinâmica. 

Bibliografia Básica 

1. REZENDE, Eliane Quelho Frota; QUEIROZ, Maria Lúcia Bontorim de. Geometria Euclidiana Plana e 

Construções Geométricas. Campinas: Editora da UNICAMP, 2010. 

2. SOUZA, Claudio Santos de; PIMENTA, Milene Maria D.; ARNAUT, Roberto Geraldo Tavares. 

Construções Geométricas. Vol. 1. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2010. Disponível em 

http://teca.cecierj.edu.br/?palavrachave=construcoes+geometricas&tipo. 

3. WAGNER, Eduardo; CARNEIRO, José Paulo Q. Construções Geométricas. 6 ed. Rio de Janeiro, SBM. 

2007. 

Bibliografia complementar 

1. BALDIN, Yuriko Yamamoto; VILLAGRA, Guillermo Antonio Lobos. Atividades com o cabri geometre 

II. São Carlos: EDUFSCAR, 2004. 

2. LIMA, Elon Lages. Isometrias. 2 ed. Rio de Janeiro: SBM, 2007. 

3. NETO, Sergio Lima. Construções Geométricas: Exercícios e Soluções. 1 ed. Rio de Janeiro: SBM, 2009.  

4. RODRIGUES, Claudina Izepe; REZENDE, Eliane Quelho Frota. Cabri-géomètre e a geometria plana. 2 

ed. revista e atualizada. Campinas: UNICAMP, 2005.  

5. SOUZA, Claudio Santos de; PIMENTA, Milene Maria D.; ARNAUT, Roberto Geraldo Tavares. 

Construções Geométricas. Vol. 2. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2010. Disponível em 

http://teca.cecierj.edu.br/?palavrachave=construcoes+geometricas&tipo. 

 

http://teca.cecierj.edu.br/?palavrachave=construcoes+geometricas&tipo
http://teca.cecierj.edu.br/?palavrachave=construcoes+geometricas&tipo
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ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

EDU205 

Período 

2 

Pré-Requisito 

----- 

Núcleo 

NEDU 

Ementa 

Breve histórico da Educação no Brasil, Função social da escola e princípios da Educação. O sistema 

educacional brasileiro: organização e finalidades. Princípios legais que regem a Educação Básica no Brasil. 

Estudo e análise do sistema educacional brasileiro em seus diversos níveis e modalidades, considerando os 

aspectos administrativos, didáticos e financeiros. As políticas públicas de educação no Brasil. Gestão 

Democrática da Educação Brasileira. 

Bibliografia Básica  

1. MENESES, João Gualberto de Carvalho. Educação Básica: políticas, legislação e gestão – Leituras. Rio 

de Janeiro: CENGAGE Learning, 2004. 

2. PACHECO, Eliezer Moreira; MORIGI, Valter (Orgs.). Ensino técnico, formação profissional e 

cidadania: a revolução da educação profissional e tecnológica no Brasil. Porto Alegre: Tekne, 2012. 

3. PEREIRA, Nilton Mullet; GITZ, Ilton. Ensinando sobre o Holocausto na Escola: informações e 

propostas para professores dos ensinos fundamental e médio. Porto Alegre: Ed. Penso, 2014. 

Bibliografia complementar  

1. BRASIL. LEIS, DECRETOS ETC. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Texto na Íntegra: 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. São Paulo: Saraiva, 1996. 

2. BRASIL. LEIS, DECRETOS ETC. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 

de outubro de 1988. 48 ed. atual. ampl. São Paulo: Saraiva, 2013. 

3. DEMO, Pedro. A nova LDB – Ranços e Avanços. 23 ed. Campinas: Papirus, 2012. 

4. FRANÇA, Magna; BEZERRA, Maura Costa (Orgs.). Política Educacional: gestão e qualidade do ensino. 

Brasília: Líber Livros, 2009.  

5. NEY, Antônio. Política Educacional: organização e estrutura da Educação Brasileira. Rio de Janeiro: 

Wak Editora, 2008. 

 

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

EDU206 

Período 

2 

Pré-Requisito 

----- 

Núcleo 

NEDU 
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Ementa 

Fundamentos da Sociologia 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. Aplicação da legislação específica para a relação 

entre escola e identidade social, como as questões étnico-raciais (11.654/2008), direitos humanos (CNE/CP 

n.8/2002) e Educação Ambiental (9795/1999). 

Bibliografia Básica  

1. MÉSZÁROS, István. A educação para Além do Capital. São Paulo: Boitempo, 2006. 

2. PILETTI, Nelson. Sociologia da Educação. 18 ed. São Paulo: Ática, 2004. 

3. RODRIGUES, Alberto Tosi. Sociologia da Educação. 6 ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007. 

Bibliografia Complementar  

1. APPLE, Michael W.; BALL, Stephen J.; GANDIN, Luís Armando. Sociologia da Educação. Análise 

Internacional. Porto Alegre: Penso, 2013. 

2. GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6ª Ed. Porto Alegre: Penso, 2008.  

3. QUINTANEIRO, Tania; BARBOSA, Maria Ligia de Oliveira; OLIVEIRA, Márcia Gardênia Monteiro de. 

Um Toque de Clássicos. Marx, Durkheim, Weber. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003 

4. SAVIANI, Demerval. Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações. Campinas: Autores 

Associados, 2005.  

5. SAVIANI, Demerval. Escola e democracia. 42 ed. São Paulo: Ed. Autores Associados, 2012. 

 

Ementário Terceiro Período 

 

LIMITES E DERIVADAS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

MAT301 

Período 

3 

Pré-Requisito 

MAT101 

MAT201 

Núcleo 

NMAT 

Ementa 

Limite e Continuidade de Funções Reais. Estudo das Derivadas. Teoremas de Rolle, do Valor Médio e 

Intermediário. Regras de L'Hospital. Máximos e Mínimos. Aplicações de Derivadas. Construção de Gráficos. 

Aplicações do Cálculo a problemas com temáticas ambientais. 

Bibliografia Básica 
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1. FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: funções, limite, derivação e 

integração. 6 ed. rev. amp. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 

2. GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo. Vol. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

3. SIMMONS, George F. Cálculo com Geometria Analítica. Vol 1. São Paulo: Makron Books, 2010. 

Bibliografia Complementar 

1. ANTON, Howard; BIVENS, Irl; e DAVIS, Sstephen. Cálculo. 8 ed. São Paulo: Bookman, 2007. 

2. ÁVILA, Geraldo. Cálculo das funções de uma variável. 7 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 

3. FINNEY, Ross; WEIR, Maurice D.; GIORDANO, Frank R. Cálculo George B. Thomas. Vol. 1. 10 ed. São 

Paulo: Addison-Wesley, 2004. 

4. LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 1. 3 ed. São Paulo: Harbra, 2000. 

5. MUNEM, Mustafa; e FOULIS, David J. Cálculo. Vol 1. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

 

GEOMETRIA ANALÍTICA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

MAT302 

Período 

3 

Pré-Requisito 

MAT201 

MAT202 

Núcleo 

NMAT 

Ementa 

Estudo de Vetores. Transformações de Coordenadas. Estudo das Cônicas. Estudo de Retas e Planos. 

Bibliografia Básica 

1. LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 1 e 2. 3 ed. São Paulo: Harbra, 2000. 

2. SIMMONS, George F. Cálculo com Geometria Analítica. Vol 1 e 2. São Paulo: Pearson Makron Books, 

2010. 

3. STEINBRUCH, Alfredo; e WINTERLE, Paulo. Geometria Analítica. 2 ed. São Paulo: Pearson Makron 

Books, 2010. 

Bibliografia Complementar 

1. BOULOS, Paulo; CAMARGO, Ivan de. Geometria Analítica um tratamento vetorial. 5 ed. São Paulo: 

Prentice Hall, 2005. 

2. CONDE, Antonio. Geometria analítica. São Paulo: Atlas, 2004. 

3. IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar: Geometria Analítica. 5 ed. São Paulo: Atual, 

2005. 

4. JULIANELLI, José Roberto. Cálculo Vetorial E Geometria Analítica. 1 ed. Rio de Janeiro: Ciência 

Moderna, 2008. 

5. LORETO Jr., Armando Pereira; LORETO, Ana Célia da Costa. Vetores e Geometria Analítica: Teoria e 

Exercícios. 2 Ed. São Paulo: LCTE, 2014. 
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GEOMETRIA ESPACIAL 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 03 

Prática 15 01 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

MAT303 

Período 

3 

Pré-Requisito 

MAT202 

Núcleo 

NMAT 

Ementa 

Ponto. Reta. Plano. Postulados. Paralelismo. Perpendicularidade. Projeções. Distâncias Geométricas. Ângulo 

entre retas. Diedros. Triedos. Poliedros convexos. Prismas. Pirâmide. Cilindro. Esfera. Troncos. Inscrição e 

Circunscrição e sólidos. Superfícies e sólidos de revolução. Superfícies e sólidos esféricos. 

Bibliografia básica 

1. CARVALHO, Paulo Cezar Pinto. Introdução à Geometria Espacial. 4 ed. Coleção do Professor de 

Matemática. Rio de Janeiro: SBM, 2005.  

2. CARVALHO, Paulo Cezar Pinto; LIMA, Elon L.; MORGADO, Augusto Cezar de O.; WAGNER, Eduardo. 

A Matemática no Ensino Médio.  Vol. 2. 7 ed. Rio de Janeiro, SBM, 2016. 

3. DOLCE, Osvaldo; POMPEO, Jose Nicolau. Fundamentos de Matemática Elementar: Geometria 

Espacial, posição e métrica. Vol. 10. 6 ed. São Paulo: Editora Atual, 2011. 

Bibliografia Complementar 

1. GERÔNIMO, João; FRANCO, Valdeni. Geometria plana e espacial: um estudo axiomático. 2 ed. 

Maringá: Ed. da UEM, 2010. 

2. IMENES, Luiz Marcio; LELLIS, Marcelo. Matemática para todos. São Paulo: Scipione, 2005. 

3. LIMA, Elon Lages. Medida e Forma em Geometria: Comprimento, área, volume e semelhança. 

Coleção do Professor de Matemática. 4 ed. Rio de Janeiro: SBM, 2009.  

4. MEYER, Walter. Geometry and its Applications. New York: Academic Press, 2006. 

5. WAGNER, Eduardo; CARNEIRO, José Paulo Q. Construções Geométricas. Coleção do Professor de 

Matemática. 6 ed. Rio de Janeiro: SBM, 2007. 

 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO – 

DESENVOLVIMENTO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 03 

Prática 15 01 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

EDU304 

Período 

3 

Pré-Requisito 

----- 

Núcleo 

NEDU 

Ementa 

Aspectos históricos. Principais correntes teóricas da psicologia do desenvolvimento. Desenvolvimento 
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psicossexual, psicossocial, cognitivo, moral, emocional. Hereditariedade x ambiente. A psicologia do 

desenvolvimento sob diferentes enfoques teóricos centrado na infância, adolescência e vida adulta. Relação 

entre escola e identidade social, questões étnico-raciais e direitos humanos. 

Bibliografia Básica 

1. BIAGGIO, Angela Maria Brasil. Psicologia do desenvolvimento. 22. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2011. 

2. COLL, César (Org.) Desenvolvimento psicológico e educação: psicologia evolutiva. 2 ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2004. 

3. RAPPAPORT, Clsrs Regina; FIORI, Wagner da Rocha; DAVIS, Cláudia. Psicologia do desenvolvimento: 

teorias do desenvolvimento, conceitos fundamentais. Vol. 1. São Paulo: EPU, 2011. 

Bibliografia Complementar 

1. DUSKA, Ronald; WHELAN, Mariellen. O desenvolvimento moral na idade evolutiva ‐ um guia a 

Piaget e Kohlberg. 1 ed. São Paulo: Loyola, 2004.  

2. FERNANDEZ, Alicia. A mulher escondida na professora: uma leitura psicopedagógica do ser mulher, 

da corporalidade e da aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

3. GUTIERRA, Beatriz C. Cruz. Adolescência, psicanálise e educação ‐ o mestre possível de adolescentes. 

São Paulo: Avercamp, 2013. 

4. VIGOTSKI, L.S. O desenvolvimento psicológico da infância. 2 ed. São Paulo: Martins Editora, 2013.  

5. ZAGURY, Tânia. O adolescente por ele mesmo. 1. ed. Rio de Janeiro: Record, 2006. 

 

POLÍTICA E GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

EDU305 

Período 

3 

Pré-Requisito 

EDU205 

Núcleo 

NEDU 

Ementa 

Estudo teórico-prático sobre a organização do trabalho pedagógico, sua relação com a organização do processo 

de trabalho em geral, sua natureza, categorias e especificidades. Organização do trabalho pedagógico nos 

processos de ensino e aprendizagem. A articulação entre avaliação e a organização do trabalho pedagógico. Os 

ambientes educativos diferenciados. Relação entre o trabalho pedagógico na perspectiva da identidade social, 

questões étnico-raciais e direitos humanos. 

Bibliografia Básica  

1. HERNÁNDEZ, Fernando; VENTURA, Montserrat. A organização do currículo por projetos de 

trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio. Tradução: Jussara Haubert Rodrigues. 5 ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2009. 

2. LUCKESI, Carlos Cipriano. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 22 ed. São 

Paulo: Cortez, 2013. 



 

 

148 

 

3. VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto 

político pedagógico. 16 ed. São Paulo: Libertad, 2006. 

Bibliografia complementar  

1. CORDEIRO, Jaime. Didática. São Paulo: Contexto, 2007.  

2. DEAQUINO, Carlos T. Eira. Como aprender: Andragogia e as habilidades de aprendizagem.  1 ed. São 

Paulo: Pearson Education Brasil, 2007. 

3. LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 2004. 263p. 

4. LIBÂNEO, José Carlos. As teorias pedagógicas modernas revisitadas pelo debate contemporâneo na 

Educação. In. LIBÂNEO, José Carlos e SANTOS, Akiko. Educação na era do conhecimento em rede e 

transdisciplinaridade. São Paulo: Editora Alínea, 2005. 

5. PERRENOUD, Philippe; THURLER, Monica G.; MACEDO, Lino; MACHADO, Nilso Jose; e 

ALESSANDRINI, Cristina D.. As competências para ensinar no século XXI: A formação dos 

professores e o desafio da avaliação. Tradução: Cláudia Schilling e Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed 

Editora, 2002. 

 

SEMINÁRIOS DE INICIAÇÃO A 

DOCENCIA – PIBID 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 00 00 

Prática 15 01 

Estágio 00 00 

TOTAL 15 01 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

INT306 

Período 

3 

Pré-Requisito 

----- 

Núcleo 

NINT 

Ementa 

Componente voltado para discutir temas definidos através do projeto pedagógico envolvendo atividades 

desenvolvidas nos componentes curriculares do semestre (elemento articulador) enfatizando aspectos técnicos, 

científicos e culturais. 

Bibliografia Básica  

De acordo com os temas propostos 

Bibliografia complementar  

De acordo com os temas propostos 

 

 

Ementário Quarto Período 

 

DIDÁTICA DA MATEMÁTICA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 02 

Prática 30 02 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 
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Classificação 

Obrigatória 

Código 

EMT401 

Período 

4 

Pré-Requisito 

MAT101 

Núcleo 

NEMT 

Ementa 

A Didática enquanto ciência; Uma visão geral das teorias em Didática da Matemática (TAD, TSD, DFO, etc), 

bem como avaliação, contrato didático, situações problemáticas, epistemologia dos saberes matemáticos, erros e 

obstáculos, dentre outros; O livro didático e os documentos da Educação Básica Brasileira em Matemática; 

Planejamento de ensino, Plano de curso e plano de aula. 

Bibliografia Básica  

1. ALMOULOUD, Saddo Ag. Fundamentos de Didática da Matemática. Curitiba: Ed. UFPR, 2010.  

2. D’AMORE, Bruno. Elementos de Didática da Matemática. São Paulo: Livraria da Física, 2007..  

3. MACHADO, Nilson José; D’AMBROSIO, Ubiratan. Ensino de Matemática: pontos e contrapontos. São 

Paulo: Summus, 2014.  

Bibliografia Complementar  

1. CHAMBERS, Paul. Ensinando Matemática para Adolescentes. 2. ed. Porto Alegre: Penso, 2015. 

2. D´AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação matemática: da teoria à prática. São Paulo: Papirus Editora, 2012.  

3. DUVAL, Raymond. Ver e Ensinar a Matemática de outra forma: entrar no modo matemático de 

pensar: os registros de representação semióticas. 1 ed. São Paulo: PROEM, 2011. 

4. POSAMENTIER, Alfred S.; KRULIK, Stephen. A Arte de Motivar os Estudantes do Ensino Médio para 

a Matemática. Porto Alegre: Penso, 2014. 

5. RADFORD, Luis. Cognição Matemática: História, Antropologia e Epistemologia. 1 ed. São Paulo: 

Editora Livraria da Física, 2012. 

 

 

SUPERFÍCIES E INTEGRAIS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

MAT402 

Período 

4 

Pré-Requisito 

MAT301 

MAT302 

Núcleo 

NMAT 

Ementa 

Estudo das Superfícies cilíndricas, cônicas de revolução e quádricas. Integral Indefinida, Métodos de 

Integração, Integral Definida. Teorema Fundamental do Cálculo. Cálculo de Áreas e Volumes.  Aplicações. 

Integrais Imprópias. Aplicações do Cálculo a problemas com temáticas ambientais. 

Bibliografia Básica 

1. GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo. Vol. 1, 2, 3 e 4. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

2. LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 1 e 2. 3 ed. São Paulo: Harbra, 2000. 
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3. MUNEM, Mustafa; e FOULIS, David J. Cálculo. Vol 1. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

Bibliografia Complementar 

1. FINNEY, Ross; WEIR, Maurice D.; GIORDANO, Frank R. Cálculo George B. Thomas. Vol. 1 e 2. 10 ed. 

São Paulo: Addison-Wesley, 2004. 

2. HOFFMANN, Laurence D.; BRADLEY, Gerald L. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 10 ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2010. 

3. PISKOUNOV, N. Cálculo Diferencial e Integral. Vol. 1. 11 ed. Porto: Edições Lopes da Silva, 1997. 

4. SIMMONS, George F. Cálculo com Geometria Analítica. Vol 1 e 2. São Paulo: Makron Books, 2010. 

5. SWOKOWSKI, Earl. Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 1. 2 ed. São Paulo: Makron Books, 1994. 

 

GRUPOS E ANÉIS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

MAT403 

Período 

4 

Pré-Requisito 

MAT203 

Núcleo 

NMAT 

Ementa 

Teoria de Grupos: Grupos e Subgrupos; Homomorfismo e Isomorfismo; Grupos Cíclicos; Classes Laterais; 

Subgupos Normais; Grupos Quociente; Teoria de Anéis e Corpos: Anéis e Subanéis; Homomorfismo e 

Isomorfismo; Polinômios; Anéis de polinômios. 

Bibliografia Básica 

1. DOMINGUES, Hygino H.; IEZZI. Gelson. Álgebra Moderna. 4 ed. Reform. São Paulo: Atual, 2011. 

2. GARCIA, Arnaldo; LEQUAIN, Yves. Elementos de Álgebra. 5 ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2010. 

3. GONÇALVES, Adilson. Introdução à Álgebra. Rio de Janeiro: SBM, 2015. 

Bibliografia Complementar 

1. BIRKHOFF, G.; MACLANE, S. Álgebra Moderna Básica. 4ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Dois, 

1980. 

2. COSFORD, Arthur; SHULTE, Albert P. As idéias da álgebra. São Paulo: Atual, 1994. 

3. HEFEZ, Abramo. Curso de Álgebra. 5 ed. Coleção Matemática Universitária. Rio de Janeiro: IMPA, 2014. 

4. LANG, Serge. Álgebra para Graduação. 1 ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 

5. VIEIRA, Vandenberg Lopes. Álgebra Abstrata Para Licenciatura.  2 ed. São Paulo: Editora Livraria Da 

Física, 2015. 

 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO - 

APRENDIZAGEM 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 03 

Prática 15 01 

Estágio 00 00 
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TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

EDU404 

Período 

4 

Pré-Requisito 

EDU304 

Núcleo 

NEDU 

Ementa 

Psicologia da aprendizagem, da ação educativa e da relação docente. Teorias contemporâneas da aprendizagem. 

Bibliografia Básica 

1. BIGGE, Morris. Teorias da aprendizagem para professores. Trad. José Augusto Silva P. Neto e Rolfini. 

São Paulo: EPU/EDUSP, 2007. 

2. GARRET, Henry. Grandes experimentos da psicologia. Trad. Maria da Penha Pompeu de Toledo. 8a. Ed. 

São Paulo: Nacional, 2014. 

3. HILGARD, Ernest Ropiequet. Teorias da aprendizagem. Trad. Nilce P. Mejias et al.. São Paulo: 

EPU/EDUSP, 13ª reimpressão, 2003. 

Bibliografia Complementar 

1. ALENCAR, Eunice S. Novas contribuições da psicologia aos processos de ensino e aprendizagem. São 

Paulo: Cortez, 2004. 

2. BORGER, Robert; SEABORNE, A. E. M. A psicologia do aprendizado. : Biblioteca Universal Popular, 

2006. 

3. DE ROSE, J. C. Classes de estímulos: Implicações para uma análise comportamental da cognição. 

Psicologia: Teoria e Pesquisa, 2013. 

4. TAPIA, Jesús Alonso; FITA, Enrique Caturla. A motivação em sala de aula. 4.ed. São Paulo: Loyola, 

2011. 

5. PFROMM NETTO, Samuel. Psicologia da Aprendizagem e do ensino. São Paulo: EPU/EDUSP, 2007. 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

EDU405 

Período 

4 

Pré-Requisito 

----- 

Núcleo 

NEDU 

Ementa 

Inclusão e diversidade: conceitos e perspectivas. Etnocentrismo e Educação e diversidade cultutral. Diferenças 

que influenciam no processo de ensino aprendizagem. Necessidades especiais e contexto sócio-educacional. 

Alternativas pedagógicas, programas e ações no âmbito do atendimento educacional. O papel do educador, da 

família e da comunidade nas relações entre os educandos com necessidades especiais e o meio social. 

Compreensão da Educação inclusiva na perspectiva dos diferentes sujeitos sociais e suas implicações para a 

construção da cidadania plena. Direitos Educacionais de adolescentes e jovens em cumprimentos de medidas 

socioeducativas. 
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Bibliografia Básica 

1. BOSA, Cleonice; BAPTISTA, Claudio Roberto. Autismo e Educação: Reflexões e Propostas de 

Intervenção. São Paulo: Artmed, 2002. 

2. FRELLER, Cintia C.; FERRARI, Marian A. L.; SEKKEL, Marie C. (Org.). Educação Inclusiva: 

Percursos na Educação Infantil. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. 

3. STAINBACK, Susan; STAINBACK, William. Inclusão: um Guia para Educadores. Porto Alegre: 

Artmed, 1999. 

Bibliografia Complementar 

1. CARVALHO, Rosita E. Removendo barreiras para a aprendizagem. Porto Alegre: Editora Mediação, 2000. 

2. IRIBARRY, Isac N. O diagnostico transdisciplinar como dispositivo para o trabalho de inclusão. In: 

BAPTISTA, C. R., BOSA, Cleonice e col. Autismo e educação: reflexões e propostas de intervenção. Porto 

Alegre: ARTMED, 2002. 

3. SAVIANI, Dermeval. Pedagogia Histórico-crítica: primeiras aproximações. 11º Ed. Campinas, SP: Editora 

Autores Associados, 2011. 

4. _____________. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.068) – 

ECA. Brasília: 1990. 

5. SKLIAR, C.. Inclusão ou exclusão. In: SCHMIDT, S. (Org.). A educação em tempos de globalização. Rio 

de Janeiro: DP&A, 2001. 

 

 

ESTATÍSTICA PARA A EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 15 01 

Prática 15 01 

Estágio 00 00 

TOTAL 30 02 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

MAT406 

Período 

4 

Pré-Requisito 

----- 

Núcleo 

NMAT 

Ementa 

Conceitos básicos de Estatística Descritiva: atributos e variáveis, séries estatística, distribuição de frequência, 

mediana, moda, desvio padrão, gráficos estatísticos, variáveis aleatórias. Uso de Planilhas Eletrônicas. 

Bibliografia Básica  

1. FONSECA, Jairo Simon Da; MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de Estatística. 9 ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

2. HAZZAN, Samuel; IEZZI, Gelson; DEGENSZAJN, David. Fundamentos de Matemática Elementar: 

Matemática Comercial, Matemática Financeira e Estatística Descritiva. Vol. 11. 2 ed. São Paulo: Atual, 

2013. 

3. TOLEDO, Geraldo Luciano; OVALE, Ivo Izidoro. Estatística Básica. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar  
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1. FREUND, John E. Estatística Aplicada: Economia, Administração e Contabilidade. 11 ed. São Paulo: 

Bookman, 2009. 

2. HOEL, P. G. Estatística Elementar.  1 ed. São Paulo: Atlas, 1981. 

3. PINHEIRO, João Ismael D.; CUNHA, Sonia B. da; CARVAJAL, Santiago R.; GOMES, Gastão C. 

Estatística Básica - A Arte de Trabalhar Com Dados. 1 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

4. SPIEGEL, Murray R. Estatística. 3 ed. São Paulo: Makron Books, 2009.  

5. VIEIRA, Sonia. Estatística Básica. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

 

Ementário Quinto Período 

 

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 02 

Prática 30 02 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

EDU501 

Período 

5 

Pré-Requisito 

----- 

Núcleo 

NEDU 

Ementa 

A Filosofia e sua implicação no processo de formação do homem. Princípios e conceitos políticos e o processo 

de educação. Relação entre o conceito de homem e sua formação. A filosofia moderna e contemporânea e a 

Educação. Tendências pedagógicas. Educação em Direitos Humanos. Epistemicídio e Relações étnico-raciais. 

Bibliografia Básica 

1. FLICKINGER, Hans-Georg. Para que Filosofia da Educação? - 11 teses. Perspectiva, Florianópolis, v. 

16, n. 29, jan./jul 1998. p.15-22.  

2. MÜHL, E. H. Filosofia e Pedagogia: Aspectos históricos e temáticos. Campinas: Autores Associados, 

2008. Cap. 8, p. 181-203.  

3. SAVIANI, Demerval. Escola e Democracia: Teorias da Educação, curvatura da vara e Onze teses 

sobre educação e política. São Paulo: Cortez, 1987.  

Bibliografia Complementar 

1. ARENDT, H. A crise na educação. In: ARENDT, H. Entre o passado e o futuro. Tradução de Mauro W. 

Barbosa de Almeida. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2000. p. p.221-247 

2. BRANCO, M. L. O sentido da educação democrática: revisitando o conceito de experiência educativa 

em John Dewey. Educação e pesquisa. São Paulo, v. 36, n. 2, maio/ago. 2010. p.599-610.  

3. DEWEY, J. Democracia e educação: introdução à Filosofia da educação. Tradução de Godofredo Rangel 

e Anísio Teixeira. 3. ed. São Paulo: Nacional, 1959.  

4. TEITELBAUM, K.; APPLE, M. Clássicos – John Dewey. In: Currículo sem fronteiras, v. 1, n. 2, 

jul./dez. 2001. p.194-201.  

5. TEIXEIRA, Anisio. Pequena introdução à Filosofia da Educação: A escola progressiva ou a 

transformação da escola. 1. ed. Rio de Janeiro: UFRJ Editora, 2004. 
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SEQUÊNCIAS E SÉRIES 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 03 

Prática 15 01 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

MAT502 

Período 

5 

Pré-Requisito 

MAT402 

Núcleo 

NMAT 

Ementa 

Sequências. Estudo das relações entre os conteúdos abordados na disciplina e o estudo de sequências no Ensino 

Médio. Séries Numéricas e Critérios de Convergência. Séries de Potências. Séries de Taylor e MacLaurin. Série 

Binomial. Séries de Fourier. 

Bibliografia Básica 

1. GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo. Vol. 1, 2, 3 e 4. Rio de Janeiro: LTC, 2011.. 

2. KAPLAN, Wilfred. Cálculo avançado. Vol. 2. São Paulo: Edgard Blücher, 2010. 

3. LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 1 e 2. 3 ed. São Paulo: Harbra, 1994. 

Bibliografia Complementar 

1. MATOS, Marivaldo P. Séries e Equações Diferenciais. São Paulo: Makron Books, 2002.  

2. MENEZES, Maria Cristina; Svec, Maria; Menezes, Marcia Barbosa; Barreto, Sirlane. Tópicos: Séries e 

Equações Diferenciais. 2ª ed. Salvador: EDUFBA, 2002. 

3. STEWART, J. Cálculo. Vol. 2. São Paulo: CENGAGE Learning, 2013. 

4. SWOKOWSKI, Earl. Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 1. 2 ed. São Paulo: Makron Books, 1994. 

744p. 

5. THOMAS, George B.; WEIR, Maurice D.; Hass, Joel. Cálculo. Vol. 2. São Paulo: Addison-Wesley, 2009. 

 

MATEMÁTICA PARA A EDUCAÇÃO 

BÁSICA I 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 02 

Prática 30 02 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

EMT503 

Período 

5 

Pré-Requisito 

MAT202 

EDU304 

EDU404 

EMT401 

Núcleo 

NEMT 

Ementa 

Pressupostos Legais do Ensino de Matemática no 3º  e 4º Ciclos da Educação Básica; A Resolução de 

Problemas, a História da Matemática e o recurso aos jogos no âmbito do Ensino de Matemática no 3º Ciclo da 
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Educação Básica; Plano de Curso e Plano de Aula; Avaliação de Livros Didáticos e Pardidáticos; Avaliação de 

rendimento. 

Bibliografia Básica  

1. BICUDO, Maria A. Viggiani (Org). Pesquisa em Educação Matemática: concepções e perspectivas. São 

Paulo: UNESP, 1999. 313p. 

2. CASTRO, A. D.; CARVALHO, A. M. P. (Org). Ensinar a Ensinar. São Paulo: Pioneira, 2001, p. 177-95. 

3. FREIRE, P. Educacao e mudanca. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011. 79p. (Colecao Educacao e 

Comunicacao). 

Bibliografia Complementar  

1. BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 2010. 116p.  

2. CURI, E. Professores Que Ensinam Matemática: Conhecimentos, Crenças e Práticas. v. 1. São Paulo: 

Terracota, 2010.  

3. LINDQUIST, M. M.; SHULTE, A. P. Aprendendo e ensinando geometria. 4. reimpr. São Paulo: Atual, 2011. 

308 p.  

4. LOPES, C. A. E.; CURI, E. Pesquisas em Educação Matemática: Um encontro entre a Teoria e a Pratica. 

São Carlos: Pedro e Joao Editores, 2008 

5. SAVIANI, Demerval. Escola e democracia. 42 ed. São Paulo: Ed. Autores Associados, 2012. 93p. 

 

INFORMÁTICA APLICADA AO 

ENSINO DA MATEMÁTICA I 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 02 

Prática 30 02 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

EMT504 

Período 

5 

Pré-Requisito 

EMT401 

Núcleo 

NEMT 

Ementa 

A utilização de tecnologias digitais para o processo de ensino e de aprendizagem de Matemática no Ensino 

Fundamental, mediadas pela Teoria da Instrumentação. Análise, avaliação e uso de softwares e aplicativos, 

preferencialmente livres, para abordagem dos diversos objetos matemáticos inerentes ao Ensino Fundamental, 

no que tange a abordar um ensino coeso e uma aprendizagem significativa. Planejamentos didáticos para 

utilização das tecnologias digitais, através de sequencias didáticas, planos de aulas, construções de oficinas, 

dentre outros. 

Bibliografia Básica  

1. BORBA, M. C; SCUCUGLIA, R. R. S.; GADANIDIS, G. Fases das tecnologias digitais em Educação 

Matemática: sala de aula e internet em movimento. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.  

2. GABRIEL, Martha. Educ@r - a (r)evolução digital na educação. Ed. Saraiva, 2013.  

3. RABARDEL, P. Les hommes et les technologies: approche cognitive des instruments contemporains. 

Paris: Armand Colin, 1995. 
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Bibliografia complementar  

1. BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais (1ª a 4ª série): matemática/Secretaria de Educação. 

Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997.  

2. BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: matemática / Secretaria de Educação Fundamental. 

Brasília: MEC/ SEF, 1998.  

3. HOHENWARTER, M. e J. Manual Oficial da Versão 3.2 – Ajuda do GeoGebra. 2009. disponível em: 

www.geogebra.org.  

4. JESUS, A. R, de. Um pequeno Manual do Winplot, Salvador , 2004.  

5. KENSKI, V, M. Educação e tecnologias: O novo ritmo da informação. 8ª ed. – Campinas, SP: Papirus, 

2012.  

 

HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 02 

Prática 30 02 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

EMT505 

Período 

5 

Pré-Requisito 

MAT202 

MAT301 

EMT401 

Núcleo 

NEMT 

Ementa 

O desenvolvimento da Aritmética, Álgebra e Geometria através dos tempos; As descobertas matemáticas no 

Egito, Mesopotâmia, Grécia, Índia e China; A Matemática no Renascimento. O surgimento de ideias 

matemáticas, como equações algébricas, números complexos, etc; Matemática e Matemáticos da era moderna: 

contribuições de Fermat, Descartes, Euler, Newton, Leibniz, Bernoulli, Cramer, Gauss, Cauchy e outros. A 

Matemática do séc. XX e XXI. Obstáculos epistemológicos na História da Matemática, diante dos saberes 

matemáticos, a partir do contexto social e filosófico da época. 

 Bibliografia Básica   

1. CAJORI, F. Uma história da matemática. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2007. 

2. MENDES, I. A. História da Matemática no Ensino: Entre trajetórias profissionais, epistemologias e 

pesquisas. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2015.  

3. ROQUE, T. História da matemática: uma visão critica, desfazendo mitos e lendas. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2012;  

Bibliografia Complementar  

1. CASTRO, F. M. de O. A matemática no Brasil. 2.ed. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1999. 

2. IFRAH, G. Os números: a história de uma grande invenção. 9.ed. São Paulo: Globo, 1998. 

3. MENDES, I. A.; FOSSA, J. A.; VALDÉS, J. E.N. A história como um agente de cognição na educação 

matemática. Porto Alegre: Sulina, 2006..  

http://www.geogebra.org/


 

 

157 

 

4. RADFORD, L. Cognição Matemática: História, Antropologia e Epistemologia. São Paulo: Editora 

Livraria da Física, 2011.  

5. STERWART, I. Em Busca do Infinito: Uma História da Matemática dos primeiros números à teoria 

do caos. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2014; 

 

SEMINÁRIOS TEMÁTICOS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 00 00 

Prática 15 01 

Estágio 00 00 

TOTAL 15 01 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

INT506 

Período 

5 

Pré-Requisito 

----- 

Núcleo 

NINT 

Ementa 

Componente voltado para discutir temas definidos através do projeto pedagógico envolvendo atividades 

desenvolvidas nos componentes curriculares do semestre (elemento articulador) enfatizando aspectos técnicos, 

científicos e culturais. 

Bibliografia Básica  

De acordo com os temas propostos 

Bibliografia complementar  

De acordo com os temas propostos 

 

Ementário Sexto Período 

 

FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

MAT601 

Período 

6 

Pré-Requisito 

MAT402 

Núcleo 

NMAT 

Ementa 

Funções de Várias Variáveis. Domínios, curvas de nível e esboço de gráficos. Limite e Continuidade. Derivadas 

Parciais. Derivada Direcional. Regra da Cadeia. Funções Implícitas. Máximos e Mínimos. Integrais Duplas e 

Triplas. Áreas e Volumes. Aplicações. 

Bibliografia Básica 

1. FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo B: funções de várias variáveis, 

integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfícies. 2 ed. rev. amp. São Paulo: Pearson Prentice 
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Hall, 2010. 435p. 

2. LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 1 e 2. 3 ed. São Paulo: Harbra, 2000. 685p.  

3. MUNEM, Mustafa; e FOULIS, David J. Cálculo. Vol 1. Rio de Janeiro: LTC, 2011.  

Bibliografia complementar 

1. GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo. Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

2. PINTO, Diomara; MORGADO, Maria C. Ferreira. Cálculo Diferencial e Integral de Funções de Várias 

Variáveis. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2015.     

3. SANTOS, R.J. Matrizes Vetores e Geometria Analítica. Belo Horizonte: Imprensa Universitária da UFMG.  

4. SIMMONS, George F. Cálculo com Geometria Analítica. Vol 1 e 2. São Paulo: Pearson Makron Books, 

2010. STEWART, J. Cálculo. Vol 1 e 2. São Paulo: Thomson Learning.  

5. SWOKOWSKI, Earl. Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 1 e 2. 2 ed. São Paulo: Makron Books, 1994. 

744p. 

 

ÁLGEBRA LINEAR I 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 03 

Prática 15 01 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

MAT602 

Período 

6 

Pré-Requisito 

MAT302 

Núcleo 

NMAT 

Ementa 

Matrizes; Determinantes; Sistema de Equações Lineares; Vetores e Espaços Vetoriais; Transformações Lineares. 

Bibliografia Básica 

1. ANTON, Howard. Álgebra Linear com Aplicações. 8 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 572p.  

2. BOLDRINI, José L.; COSTA, Sueli > R.; FIGUEIREDO, Vera L.; WETZLER, Henry G. Álgebra Linear. 

São Paulo: Harbra, 1986. 411p. 

3. CALLIOLI, Carlos Alberto; DOMINGUES, Hygino H.; COSTA, Roberto C.F.. Álgebra linear e 

aplicações. 6.ed. São Paulo: Atual, 2010. 352p. 

Bibliografia Complementar 

1. GONÇALVES, Adilson. Introdução à Álgebra Linear. Rio de Janeiro: IMPA, 2015.  

2. LAY, David C. Álgebra Linear e suas Aplicações. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 504p.  

3. LIMA, Elon Lages. Álgebra Linear. 9 ed. Rio de Janeiro: SBM, 2016.  

4. LIPSCHUTZ, Seymour. Álgebra Linear. 3 ed. ver. amp. São Paulo: Pearson, 2004. 647p. 

5. STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Álgebra Linear. São Paulo: Pearson, 2005. 583p. 

 

MATEMÁTICA PARA EDUCAÇÃO 

BÁSICA II 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 02 

Prática 30 02 
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Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

EMT603 

Período 

6 

Pré-Requisito 

EDU404 

EMT503 

Núcleo 

NEMT 

Ementa 

Pressupostos Legais do Ensino de Matemática no Ensino Médio da Educação Básica; A Resolução de 

Problemas, a Etnomatemática e as Tecnologias no âmbito do Ensino de Matemática no Ensino Médio; Plano de 

Curso e Plano de Aula; Avaliação de Livros Didáticos e Pardidáticos; Avaliação no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Bibliografia Básica  

1. BICUDO, Maria A. Viggiani (Org). Pesquisa em Educação Matemática: concepções e perspectivas. São 

Paulo: UNESP, 1999. 313p. 

2. BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 2010. 116p. 

3. CASTRO, A. D.; CARVALHO, A. M. P. (Org). Ensinar a Ensinar. São Paulo: Pioneira, 2001, p. 177-95. 

Bibliografia Complementar 

1. BASSANEZI, R. C. Ensino aprendizagem com modelagem matemática: uma nova estratégia. 2.ed. São 

Paulo : Contexto, 2004. 389 p.  

2. FIORENTINI, Dario. Investigação em educação matemática. São Paulo: Autores Associados, 2009. 

3. FREIRE, P. Educacao e mudanca. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011. 79p. (Colecao Educacao e 

Comunicacao). 

4. OLYA, G. A Arte de Resolver Problemas: um novo aspecto do método matemático. Rio de Janeiro: 

Interciência, 2006. Disponível em: http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/fdm/textos/polya%2077.pdf 

5. SAVIANI, Demerval. Escola e democracia. 42 ed. São Paulo: Ed. Autores Associados, 2012. 93p. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 00 00 

Prática 00 00 

Estágio 105 07 

TOTAL 105 07 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

EMT604 

Período 

6 

Pré-Requisito 

MAT101 

EDU103 

EDU205 

EDU305 

EDU404 

EMT401 

EMT503 

Núcleo 

NEMT 
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Ementa 

Conhecimento da situação do ensino de Matemática na realidade escolar através de observações e regências nas 

escolas do Ensino Básico, especificamente no Ensino Fundamental II, em turmas de 6º e 7º ano, na rede púbica 

de ensino municipal e estadual. Preparação de planos de aula e de unidade, além de avaliação de livros didáticos 

em Matemática, para as turmas propostas de estágio, bem como discussões acerca desses instrumentos, 

embasadas nos documentos que norteiam a educação básica e os estudos de prática e didática da Matemática. 

Discussões teóricas de temas relacionados à Educação Matemática: análise de erros e obstáculos na educação 

básica, História da Matemática e trabalho com modelos concretos e jogos no processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática nesse nível de ensino. Elaboração de relatório de estágio contendo as descrições e 

documentos utilizados durante todo o processo prático de observação e regência do estágio supervisionado. 

Bibliografia Básica 

1. FAINGUELERNT, Estela Kaufman; NUNES, Katia Regina Ashton. Fazendo Arte com Matemática. Porto 

Alegre: Penso, 2015. 128p 

2. LORENZATO, Sergio (Org.). O laboratório de ensino de matemática na formação de professores. 2 ed. 

ver. Campinas: Ed. Autores Associados, 2009. 178p. (Coleção Formação de Professores). 

3. PONTE, João Pedro da; BROCARDO, Joana; OLIVEIRA, Hélia. Investigações matemáticas nas salas de 

aula. 3. ed. ver. e amp. Belo Horizonte: Autêntica, 2013; 

Bibliografia Complementar 

1. BARBOSA, Ruy Madsen. Descobrindo a geometria fractal para a sala de aula. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2002. 142p.   

2. CARVALHO, Dione Lucchesi de. Metodologia do ensino de Matemática. 2 ed. ver. São Paulo: Cortez, 

2006. 119p 

3. DEMO, Pedro. Desafios Modernos da Educação. Petrópolis: Vozes, 2010. 272p.  

4. ROQUE, T. História da matemática: uma visão critica, desfazendo mitos e lendas. Rio de Janeiro: Zahar, 

2012; 

5. STERWART, Ian. Em Busca do Infinito: Uma História da Matemática dos primeiros números à teoria 

do caos. 1 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. 413p. 

 

INFORMÁTICA APLICADO AO 

ENSINO DA MATEMÁTICA II 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 02 

Prática 30 02 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

EMT605 

Período 

6 

Pré-Requisito 

EMT504 

Núcleo 

NEMT  

Ementa 

A utilização de tecnologias digitais para o processo de ensino e de aprendizagem de Matemática no Ensino 

Médio, mediadas pela Teoria da Instrumentação. Análise, avaliação e uso de softwares e aplicativos, 
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preferencialmente livres, para abordagem dos diversos objetos matemáticos inerentes ao Ensino Médio, no que 

tange a abordar um ensino coeso e uma aprendizagem significativa. Planejamentos didáticos para utilização das 

tecnologias digitais, através de sequencias didáticas, planos de aulas, construções de oficinas, dentre outros. 

Bibliografia Básica 

1. BORBA, M. C; SCUCUGLIA, R. R. S.; GADANIDIS, G. Fases das tecnologias digitais em Educação 

Matemática: sala de aula e internet em movimento. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.  

2. GABRIEL, Martha. Educ@r - a (r)evolução digital na educação. Ed. Saraiva, 2013.  

3. RABARDEL, P. Les hommes et les technologies: approche cognitive des instruments contemporains. 

Paris: Armand Colin, 1995. 

Bibliografia Complementar 

1. BRASIL. Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN+). Ciências da Natureza e Matemática e suas tecnologias. Brasília: MEC, 2006;  

2. BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências da Natureza e Matemática e suas tecnologias. 

Brasília: MEC, 2000.  

3. HOHENWARTER, M. e J. Manual Oficial da Versão 3.2 – Ajuda do GeoGebra. 2009. disponível em: 

www.geogebra.org.  

4. KENSKI, V, M. Educação e tecnologias: O novo ritmo da informação. 8ª ed. – Campinas, SP: Papirus, 

2012.  

5. JESUS, A. R, de. Um pequeno Manual do Winplot, Salvador , 2004. 

 

LABORATÓRIO DE ENSINO DE 

MATEMÁTICA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 15 01 

Prática 15 01 

Estágio 00 00 

TOTAL 30 02 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

EMT606 

Período 

6 

Pré-Requisito 

----- 

Núcleo 

NEMT 

Ementa 

Conceitos da Matemática abordados em atividades de laboratório de Matemática; análise e criação de materiais 

lúdicos e didáticos que auxiliem a aprendizagem; confecção de modelos concretos.  

Bibliografia Básica 

1. BAIRRAL, M.; DA SILVA, A.L.; MACIEL, A; OLIVEIRA, R. Instrumentação do Ensino de Artimética 

e Álgebra. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2005.  

2. KALEFF, Ana Maria M. R. Vendo e entendendo poliedros. 2 ed. Niterói: EDUFF, 2003. 

3. LORENZATO, Sergio (Org.). O laboratório de ensino de matemática na formação de professores. 2 ed. 

ver. Campinas: Ed. Autores Associados, 2009. 178p. (Coleção Formação de Professores). 

Bibliografia Complementar 

http://www.geogebra.org/
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1. BAIRRAL, Marcelo Almeida; DA SILVA, Ana Lúcia Vaz; BARBOSA, Andreia Carvalho Maciel; 

OLIVEIRA, Rosana. Instrumentação do Ensino da Geometria. Vol. 2. Rio de Janeiro: Fundação 

CECIERJ, 2010. 266p. 

2. BARBOSA, Ruy Madsen. Descobrindo a geometria fractal para a sala de aula. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2002. 142p.  

3. BRENELLI, Rosely Palermo. O jogo como espaço para pensar: a construção de noções lógicas e 

aritméticas. 4. ed. Campinas: Papirus, 1996.  

4. KISHIMOTO, Tizuko Morchida (Org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 14. ed. São  Paulo: 

Cortez, 1997. 

5. PONTE, João Pedro da; BROCARDO, Joana; OLIVEIRA, Helia. Investigações matemáticas nas salas de 

aula. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.  

 

Ementário Sétimo Período 

 

ANÁLISE COMBINATÓRIA E 

PROBABILIDADE 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 03 

Prática 15 01 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

MAT701 

Período 

7 

Pré-Requisito 

----- 

Núcleo 

NMAT 

Ementa 

Princípio Fundamental de Contagem; Arranjos; Fatorial; Permutações; Combinações; Princípio da inclusão-

exclusão. Permutações caóticas; Lemas de Kaplansky; Triângulo de Pascal; Binômio de Newton; Polinômio de 

Leibniz; Probabilidade Clássica; Espaços de probabilidade; Probabilidade Condicional; Distribuição de 

Probabilidades. 

Bibliografia Básica 

1. HAZZAN, Samuel. Fundamentos de Matemática Elementar: Combinatória e Probabilidade. Vol. 5. 7 

ed. Sâo Paulo: Atual, 2004. 184p.  

2. LIMA, Elon Lages; WAGNER, Eduardo; CARVALHO, Paulo Cezar Pinto; MORGADO, Augusto Cezar de 

Oliveira. A Matemática do Ensino Médio. Vol. 2. 7 ed. Rio de Janeiro: SBM, 2016. 

3. SPIEGEL, Murray Ralph; SCHILLER, John J.; SRINIVASAN, R. Alu. Probabilidade e Estatística. 

Coleção Schaum. São Paulo: Bookman, 2013. 427p. 

Bibliografia Complementar 

1. CAZORLA, I. M. e SANTANA, E. R. dos S. Tratamento da informação para o ensino fundamental e 

médio. Do tratamento da informação ao letramento estatístico. Itabuna: Via Litterarum, 2010 2.  

2. Julianelli, José Roberto; DASSIE, Bruno Alves; LIMA, Mário Luiz Alves de; SÁ, Ilydio Pereira de. Curso 

de análise combinatória e probabilidade: aprendendo com a resolução de problemas. 1a ed. Rio de Janeiro: 

Ciência Moderna, 2009.  
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3. MORGADO, Augusto Cezar de O.; PITOMBEIRA, João Bosco; CARVALHO, Paulo C. Pinto; 

FERNANDEZ, Pedro. Análise Combinatória e Probabilidade. Coleção do Professor de Matemática. 9 ed. 

Rio de Janeiro: SBM, 1991. 

4. NAVIDI, William. Probabilidade e Estatística para Ciências Exatas. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2012. 

5. SANTOS, José Plínio O.; MELLO, Margarida P.; MURARI, Idani T. C. Introdução à Análise 

Combinatória. 4 ed. rev. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007. 

 

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 

ORDINÁRIAS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

MAT702 

Período 

7 

Pré-Requisito 

MAT402 

Núcleo 

NMAT 

Ementa 

Introdução as equações diferenciais Noções Básicas e terminologia. Modelos matemáticos. Equações 

diferenciais de primeira ordem. Técnicas de Resolução. Aplicações de equações diferenciais de primeira ordem. 

Equações diferenciais lineares de ordem superior. Equações diferenciais lineares homogêneas com coeficientes 

constantes. Método dos coeficientes indeterminados. Aplicação de equações diferenciais de segunda ordem. 

Solução em Séries de Potências. Transformada de Laplace. Sistemas de EDO: conceitos básicos e problema de 

Cauchy; Sistemas lineares e sua resolução. Aplicações do Cálculo a problemas com temáticas ambientais.  

Bibliografia Básica 

1. BOYCE, William E.; DIPRIMA, Richard C. Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores 

de Contorno. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

2. GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo. Vol. 4. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

3. LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 2. 3 ed. São Paulo: Harbra, 1994. 

Bibliografia Complementar 

1. EDWARDS JR., C. H.; PENNEY, David E. Equações Diferenciais Elementares com Problemas de 

Contorno. São Paulo: Prentice Hall, 1995.  

2. FIGUEIREDO, Djairo Guedes de; NEVES, Aloisio F. Equações Diferenciais Aplicadas. 3. ed. Rio de 

Janeiro: SBM, 2010. 

3. MATOS, Marivaldo P. Séries e Equações Diferenciais. São Paulo: Makron Books, 2002. 

4. STEWART, J. Cálculo. Vol. 2. São Paulo: CENGAGE Learning, 2013. 

5. ZILL, Dennis G. Equações Diferenciais com Aplicações em Modelagem. São Paulo: Cengage Learning, 

2011. 

 

LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS – 

LIBRAS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 02 
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Prática 30 02 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

EDU703 

Período 

7 

Pré-Requisito 

----- 

Núcleo 

NEDU 

Ementa 

A língua brasileira de sinais e sua lingüística específica. Uma consagração lingüística a partir de um percurso 

histórico de conquistas e lutas a favor do reconhecimento lingüístico, político, legislativo, social e cultural. Os 

princípios e processos da orientação, articulação, movimento, simetria e configuração da língua de sinais. A 

linguagem visual gestual e o processo de comunicação. 

Bibliografia Básica 

1. ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi de. Atividades Ilustradas em Sinais da Libras. Rio de janeiro: Revinter, 

2004. 

2. FELIPE, Tânya; MONTEIRO, Myrna S. Libras em Contexto: Curso Básico. Brasília: MEC/SEEP, 2004.  

3. GESSER, Audrei. LIBRAS: que língua é essa?. São Paulo: Parábola, 2009.  

Bibliografia Complementar 

1. CAPOVILLA, Fernando Cesar; MAURICIO, Aline Cristina; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Novo Deit – 

Libras: Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da Língua de Sinais Brasileira. São Paulo: 

EDUSP, 2013.  

2. FALCÃO, Luiz Albérico. Surdez, cognição visual e libras: estabelecendo novos diálogos. Recife: Edição 

do Autor, 2012. 

3. PIMENTA, Nelson; QUADROS, Ronice Muller de. Curso de LIBRAS. vol 1. Rio de Janeiro: LSB vídeo, 

2008. 

4. PIMENTA, Nelson; QUADROS, Ronice Muller de. Curso de LIBRAS. vol 2. Rio de Janeiro: LSB vídeo, 

2008. 

5. STAINBACK, Susan; STAINBACK, William. Inclusão: Um guia para Educadores. Porto Alegre: 

Artmed, 2010. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 00 00 

Prática 00 00 

Estágio 105 07 

TOTAL 105 07 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

EMT704 

Período 

7 

Pré-Requisito 

EMT603          

EMT604 

Núcleo 

NEMT 

Ementa 

Conhecimento da situação do ensino de Matemática na realidade escolar através de observações e regências nas 
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escolas do Ensino Básico, especificamente no Ensino Fundamental II, em turmas de 8º e 9º ano, na rede púbica 

de ensino municipal e estadual. Preparação de planos de aula e de unidade, além de avaliação de livros didáticos 

em Matemática, para as turmas propostas de estágio, bem como discussões acerca desses instrumentos, 

embasadas nos documentos que norteiam a educação básica e os estudos de prática e didática da Matemática. 

Discussões teóricas de temas relacionados à Educação Matemática: análise de erros e obstáculos na educação 

básica, História da Matemática e trabalho com resolução de problemas no processo de ensino e aprendizagem 

da Matemática nesse nível de ensino. Elaboração de relatório de estágio contendo as descrições e documentos 

utilizados durante todo o processo prático de observação e regência do estágio supervisionado. 

Bibliografia Básica 

1. DANTE, Luiz Roberto. Formulação e Resolução de Problemas de Matemática – Teoria e Prática. São 

Paulo: Editora Ática, 2010.  

2. ONUCHIC, L. R.; ALLEVATO, N. S. G. Novas reflexões sobre o ensino-aprendizagem de matemática 

através da resolução de problemas. In: BICUDO, M. A. V.; BORBA, M. C. (Orgs.). Educação 

Matemática: pesquisa em movimento. São Paulo: Cortez, 2004. 

3. POLYA, G. A arte de resolver problemas: um aspecto do método matemático. Rio de Janeiro: 

Interciência, 2006. 203p. 

Bibliografia Complementar 

1. DANTE, L. R. Didática da Resolução de Problemas de Matemática: 1ª a 5ª séries: para estudantes do 

curso de magistério e professores do 1 grau.. São Paulo: Ática, 2003. 176p.  

2. DEMO, Pedro. Desafios Modernos da Educação. Petrópolis: Vozes, 2010. 

3. ROQUE, T. História da matemática: uma visão critica, desfazendo mitos e lendas. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2012; 

4. SILVA, C. M. S. da; SIQUEIRA FILHO, M. G. Matemática: Resolução de Problemas. Brasília: Liber 

Livros, 2012. 

5. STERWART, Ian. Em Busca do Infinito: Uma História da Matemática dos primeiros números à teoria 

do caos. 1 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. 413p. 

 

INTERFACE ENTRE GÊNERO E RAÇA: 

EDUCAÇÃO E 

INTERCULTURALIDADE 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 02 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 30 02 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

EDU705 

Período 

7 

Pré-Requisito 

----- 

Núcleo 

NEDU 

Ementa 

A construção do racismo e etnocentrismo. O racismo no Brasil. A questão da identidade individual e de grupos. 

Multiculturalismo e racismo na educação Brasileira. Políticas de Ação Afirmativa. A construção do conceito de 

raça e racismo numa perspectiva histórico-social. Discutir as leis 10.639, de 2003 e 11.645, de 2011 e suas 
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diretrizes, bem como seus impactos na formação dos professores e matrizes curriculares. 

Bibliografia Básica  

1. BRASIL, MEC/SECAD. Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei Federal no 10.639/03. 

Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. 

(Coleção Educação para todos). 

2. FLEURI, Reinaldo Matias. (Org.) Educação intercultural: mediações necessárias. Rio de Janeiro, DP&A 

editora, 2003. 

3. GOMES, N.L. Relações étnico-raciais, educação, descolonização dos currículos. Currículo sem 

Fronteiras. v. 12, n. 1, jan/abr, 2012. P. 90-109. Disponível em: 

http://www.curriculosemfronteiras.org/vol12iss1articles/gomes.pdf. Acesso em:05 Dezembro 2012. 

Bibliografia Complementar  

1. AZEVEDO, M, Lins de. A educação como política pública. 3ª ed. Campinas, Autores Associados, 2004. 

2. BRASIL, MEC/SECAD. Orientações e ações para a educação das relações étnico-raciais. Brasília, 

MEC/SECAD, 2006.  

3. GOMES, N.L. Diversidade étnico-racial: por um projeto educativo emancipatório. In: FONSECA, 

M.V.; SILVA, C.M.N.; FERNANDES, A. B. Relações étnico-raciais e educação no Brasil. Belo 

Horizonte: Mazza Edições, 2011. p 39-60. 

4. MUNANGA, Kabengele. Superando o racismo na Escola. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. 

5. PASSOS, Joana Célia dos. As relações étnico-raciais nas licenciaturas: o que dizem os currículos 

anunciados. 188 Poiésis, Tubarão. V.8, n.13, p. 172 - 188, Jan/Jun, 2014. Disponível em: 

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/article/viewFile/2254/1630.  

 

MECÂNICA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

MAT706 

Período 

7 

Pré-Requisito 

MAT301 

Núcleo 

NMAT 

Ementa 

A física e suas grandezas fundamentais; Cinemática: unidimensional, vetorial e movimentos circulares; Leis de 

Newton e suas aplicações; Impulso e quantidade de movimento; Trabalho e energia mecânica; O sistema 

Planetário e a Gravitação Universal. 

Bibliografia Básica 

1. HALLIDAY, D.; RESNICK,R.; WALKER, J. Fundamentos de física. Volume 1 e 2. 6. ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2002. 277p. 

2. NUSSENZVEIG, M. Curso de Física Básica: Mecânica. Vol. 1. São Paulo: Edgard Blücher, 2016. 

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/article/viewFile/2254/1630
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3. TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física: para cientistas e engenheiros. Vol 1. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

Bibliografia Complementar 

1. ALONSO, Marcelo e FINN, Edward. Física. 1a Ed. São Paulo: Escolar Editora/Zamboni, 2012.  

2. CHAVES, A.; SAMPAIO, J. F. Física Básica Mecânica. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

3. CUTNELL, K. W., JOHNSON, D. C. Física. 6a Ed. São Paulo: LTC, 2006. v. 1.  

4. SEARS, Francis; YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A.; 4. ZEMANSKY, M. W.. Física 1: mecânica. 

12a Ed. São Paulo: Pearson, 2008  

5. SERWAY, Raymond, JEWETT, John. Física para Cientistas e Engenheiros: mecânica. 8a Ed. São Paulo: 

Cengage Learning, 2012. v.1. 

 

SEMINÁRIOS DE ORIENTAÇÃO AO 

ESTÁGIO DOCENTE 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 00 00 

Prática 15 01 

Estágio 00 00 

TOTAL 15 01 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

INT707 

Período 

7 

Pré-Requisito 

----- 

Núcleo 

NINT 

Ementa 

Componente voltado para discutir temas definidos através do projeto pedagógico envolvendo atividades 

desenvolvidas nos componentes curriculares do semestre (elemento articulador) enfatizando aspectos técnicos, 

científicos e culturais. 

Bibliografia Básica  

De acordo com os temas propostos 

Bibliografia complementar  

De acordo com os temas propostos 

 

Ementário Oitavo Período 

 

INTRODUÇÃO A ANÁLISE 

MATEMÁTICA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

MAT801 

Período 

8 

Pré-Requisito 

MAT301 

Núcleo 

NMAT 

Ementa 

Conjunto dos números naturais e reais; seqüências e séries numéricas; Topologia da reta; Limite e continuidade; 

Derivada de função de uma variável; Integral (de Riemann) de função de uma variável. 
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Bibliografia Básica 

1. ÁVILA, Geraldo. Análise matemática para licenciatura. 3 ed. rev. amp. São Paulo: Edgard Blücher, 

2009. 246p.  

2. ÁVILA, Geraldo. Introdução à análise matemática. São Paulo: Edgard Blücher, 2016. 

3. LIMA, Elon Lages. Análise Real. Vol. 1. Coleção Matemática Universitária. Rio de Janeiro: SBM, 2016. 

Bibliografia Complementar 

1. FIGUEIREDO, Djairo Guedes. Análise I. Rio de Janeiro: LTC, 1996. 

2. LIMA, Elon Lages. Curso de Análise. vol 1. 13 ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2011. 

3. LIMA, Elon Lages; CARVALHO, Paulo Cezar Pinto; WAGNER, Eduardo; MORGADO, Augusto César. A 

Matemática do Ensino Médio. Vol. 1. Rio de Janeiro: IMPA/SBM, 2006. 

4. NETO, Antonio Caminha Muniz. Tópicos de matemática elementar: números reais. Vol 1. Rio de 

Janeiro: SBM, 2011. 

5. RIBENBOIM, Paulo. Funções, limites e continuidade. s.ed. Rio de Janeiro: SBM, 2012. 

 

 

FUNÇÕES VETORIAIS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

MAT802 

Período 

8 

Pré-Requisito 

MAT601 

Núcleo 

NMAT 

Ementa 

Funções Vetoriais. Diferenciação e Integração de Funções Vetoriais. Campos Escalares e Vetoriais. Operadores. 

Integrais de Linha. Integrais de Superfície. Teoremas de Green. Teorema de Stokes. Teorema de Gauss.  

Bibliografia Básica 

1. ÁVILA, Geraldo. Cálculo: Funções de Várias Variáveis. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002. 274p. 

2. FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo B: funções de várias variáveis, 

integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfícies. 2 ed. rev. amp. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2010. 435p.  

3. KAPLAN, Wilfred. Cálculo avançado. Vol. 1 e 2. São Paulo: Edgard Blücher, 2015.  

Bibliografia Complementar 

1. GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo. Vol. 3. Rio de Janeiro: LTC, 2011.  

2. LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 2. 3 ed. São Paulo: Harbra, 1994.  

3. Piskunov, N. Cálculo Diferencial e Integral. vol. 1 e 2. Porto: Ed.Lopes da Silva. 

4. SIMMONS, George F. Cálculo com Geometria Analítica. Vol 2. São Paulo: Pearson Makron Books, 2008. 

5. STEWART, James. Cálculo. 7ed., v. 2, São Paulo: Cengage Learning, 2014. 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 00 00 

Prática 00 00 

Estágio 105 07 

TOTAL 105 07 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

EMT803 

Período 

8 

Pré-Requisito 

EMT704 

Núcleo 

NEMT 

Ementa 

Conhecimento da situação do ensino de Matemática na realidade escolar através de observações e regências nas 

escolas do Ensino Básico, especificamente no Ensino Médio na rede púbica de ensino estadual ou federal. 

Preparação de planos de aula e de unidade, além de avaliação de livros didáticos em Matemática, para as turmas 

propostas de estágio, bem como discussões acerca desses instrumentos, embasadas nos documentos que 

norteiam a educação básica e os estudos de prática e didática da Matemática. Discussões teóricas de temas 

relacionados à Educação Matemática: análise de erros e obstáculos na educação básica, História da Matemática 

e trabalho com tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem da Matemática nesse nível de ensino. 

Elaboração de relatório de estágio contendo as descrições e documentos utilizados durante todo o processo 

prático de observação e regência do estágio supervisionado. 

Bibliografia Básica 

1. BORBA, M. C; SILVA, R. S; GANANIDIS, G. Fases das Tecnologias Digitais em Matemática. Sala de 

aula e internet em movimento. 1. Ed. Belo Horizonte. Editora Autêntica, 2014; 

2. FARDO, M. L. Gamificação aplicada em ambientes de aprendizagem. Renote – Novas Tecnologias na 

Educação – UFRGS, Porto Alegre. V. 11, nº 1, julho, 2013; 

3. GABRIEL, M.. Educar – a revolução digital na educação. 1. Ed. São Paulo. Editora Saraiva, 2013; 

Bibliografia Complementar 

1. ALVES, L ; NERY, J. Jogos Eletrônicos, mobilidades e educações: trilhas em construção. Salvador: 

EDUFBA, 2015; 

2. BORBA, M. C; PENTEADO, M. G. Informática e Educação Matemática. 4. Ed. Belo Horizonte. Editora 

Autêntica, 2010; 

3. POSAMENTIER, A. S. A Arte de Motivar os Estudantes do Ensino Médio para a Matemática. Porto 

Alegre: Penso, 2014; 

4. ROQUE, T. História da matemática: uma visão critica, desfazendo mitos e lendas. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2012;  

5. VALLE, L. E. L. R. et al.. Educação Digital: a tecnologia a favor da inclusão. Porto Alegre: Penso, 2013 

 

OSCILAÇÕES, ONDAS E 

TERMODINÂMICA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 
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TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

MAT804 

Período 

8 

Pré-Requisito 

MAT706 

Núcleo 

NMAT 

Ementa 

O oscilador harmônico; Tópicos de ondulatória; Calor e Termodinâmica; Ótica geométrica. 

Bibliografia Básica 

1. HALLIDAY, D., RESNICK,R., WALKER, J. Fundamentos de física, Vol. 2. 5ª.ed. Editora LTC; 2003. 

2. NUSSENZVEIG, M. Curso de Física Básica, Fluidos, Oscilações, Ondas e Calor. Vol. 2. São Paulo: 

Edgard Blücher, 1997.  

3. TIPLE, P. Física, Vol 2, 6ª Edição, LTC, 2009. 

Bibliografia Complementar 

1. ALONSO, M.; FINN, E. J.; Física: Um curso universitário, 2 Ed.; São Paulo: Blucher, 2015. Vol. 2.  

2. CUTNELL, J. D.; KENNETH, W. J.; Física, 6 Ed., Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2014. Vol. 

2.  

3. CHAVES, A.; SAMPAIO, J.F.; Física Básica: Mecânica e Termodinâmica. Rio de Janeiro: Livros Técnicos 

e Científicos, 2007.  

4. KNIGHT, R. D.; Física: Uma abordagem estratégica, 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. Vol. 1 e 2.  

5. YOUNG, H.D.; FREEDMAN, R. A.; SEARS, F. W.; ZEMANSKY, M. W. Física, 12 ed. São Paulo: 

Addison-Wesley: Pearson, 2008. Vol. 2. 

 

TCC I 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 02 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 30 02 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

EDU805 

Período 

8 

Pré-Requisito 

EMT704 

Cumprido 75% dos 

créditos 

Núcleo 

NEDU 

Ementa 

Pesquisa bibliográfica, documental e de campo; Pesquisa quantitativa e qualitativa; A entrevista, a observação, o 

questionário e o formulário; Regras da ABNT; Linhas de pesquisa em Matemática e Educação Matemática; 

Definição do tema da Monografia; Apresentação de ante projeto de pesquisa e definição do orientador. 

Bibliografia Básica 

1. MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo; 

Atlas, 2003.  

2. BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. Pesquisa qualitativa em educação matemática. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2004, 118p.  
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3. SALOMON, Delcio Vieira. Como fazer uma monografia.10. ed. São Paulo SP: Martins Fontes, 2001.  

Bibliografia Complementar 

1. DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. 8 ed. São Paulo: Autores Associados, 2007. 

2. GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisas. 4 ed. São Paulo; Atlas, 2006.  

3. PÁDUA, Elisabete Matalho M. de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórica prática.13 ed. Campinas: 

Papirus, 2007.  

4. SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21. ed. São Paulo: Cortez, 2000.  

5. TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 

educação. São Paulo: Atlas, 2008.  

 

OPTATIVA I 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

----- 

Período 

8 

Pré-Requisito 

----- 

Núcleo 

NOPT 

 

Ementário Nono Período 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 03 

Prática 15 01 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

MAT901 

Período 

9 

Pré-Requisito 

MAT502 

Núcleo 

NMAT 

Ementa 

Juros, descontos e equivalências de capitais nas capitalizações simples e compostas. Correção monetária 

(inflação), anuidades, rendas (séries de capitais), amortização e depreciação. Utilização de tecnologias digitais 

para implementação dos conteúdos e aplicações propostas na disciplina, como Excel, GeoGebra e calculadora 

financeira. 

Bibliografia Básica 

1. ASSAF NETO, A. Matemática Financeira e suas aplicações. 12ª Ed. Editora Atlas, 2012;  

2. CRESPO, A. A. Matemática Financeira Fácil. 14ª Ed. Editora Saraiva, 2010; 

3. DAL ZOT, W.; CASTRO, M. L. de. Matemática Financeira: Fundamentos e aplicações. Porto Alegre: 

Bookman, 2015; 

Bibliografia Complementar 
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1. CAXIAS, M. A. S. Matemática Financeira – Com o uso da HP 12C. 3ª Ed. Editora Sage, 2015; 

2. GIMENES, C. M. Matemática Financeira com HP 12C e Excel: Uma abordagem descomplicada. 2ª 

ED. Editora Pearson, 2010. 

3. HAZZAN, S., POMPEU, J. N. Matemática Financeira, 8ª Ed. Ed. Saraiva, 2012; 

4. JOBIM, A. Matemática Financeira (com excel) e suas aplicações. 1ª E. Editora Escolar, 2014. 

5. SAMANEZ, C. P. Matemática Financeira, 7ª ed. Editora Prentice Hall, 2010. 

 

VARIÁVEIS COMPLEXAS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 03 

Prática 15 01 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

MAT902 

Período 

9 

Pré-Requisito 

MAT402 MAT502 

Núcleo 

NMAT 

Ementa 

Álgebra e Geometria dos números complexos. Limite, continuidade e derivada das funções de uma variável 

complexa. Equações de Cauchy-Riemann: funções analíticas. Analiticidade das funções elementares. Teorema 

de Cauchy. Séries de potências. Resíduos e pólos: aplicação ao cálculo de integrais reais. 

Bibliografia Básica 

1. ÁVILA, Geraldo. Variáveis Complexas e aplicações. São Paulo: LTC. 

2. NETO, Alcides Lins. Função de uma Variável Complexa. Rio de janeiro: IMPA. 

3. SOARES, Marcio Gomes. Cálculo em uma Variável Complexa. Rio de janeiro: IMPA. 

Bibliografia Complementar 

1. COUTINHO, Severino Collier. Polinômios e Computação Algébrica. Coleção Matemática e Aplicações. 

Rio de Janeiro: SBM. 

2. HONIG, Chaim Samuel. Introdução às Funções de uma Variável Complexa. Rio de Janeiro: IMPA. 

3. LIMA, Elon Lages. A Matemática do Ensino Médio. v. 3. 6 ed. Rio de Janeiro: SBM 2006. 

4. NETO, Antonio Caminha M. Tópicos de matemática elementar: teoria dos números. Vol 6. Rio de 

Janeiro: SBM. 

5. WAGNER, Eduardo; MORGADO, Augusto C. de O.; CARMO, Manfredo Perdigão. Trigonometria e 

Números Complexos. Coleção do Professor de Matemática. Rio de Janeiro: SBM.  

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 00 00 

Prática 00 00 

Estágio 90 06 

TOTAL 90 06 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

EMT903 

Período 

9 

Pré-Requisito 

EMT803 

Núcleo 

NEMT 
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Ementa 

Conhecimento da situação do ensino de Matemática na realidade escolar através de observações e regências na 

Educação de Jovens e Adultos ou em espaço de Educação Não Formal, como entidades sindicais, MST, tribos 

indígenas, etc. Preparação de planos de aula e de unidade, além de avaliação de materiais didáticos para o 

trabalho com Matemática, nos ambientes propostos de estágio, bem como discussões acerca desses 

instrumentos, embasadas nos documentos que norteiam a educação básica e os estudos de prática e didática da 

Matemática. Discussões teóricas de temas relacionados à Educação Matemática: análise de erros e obstáculos 

na educação básica, História da Matemática e trabalho a Etnomatemática no processo de ensino e aprendizagem 

da Matemática nesses ambientes. Elaboração de relatório de estágio contendo as descrições e documentos 

utilizados durante todo o processo prático de observação e regência do estágio supervisionado. 

Bibliografia Básica 

1. D'AMBRÓSIO, U. Etnomatemática: a arte ou a técnica de explicar e conhecer. São Paulo: Ed. 

Ática,1990; 

2. D’AMBRÓSIO, U. Etnomatemática: Elo entre as tradições e a modernidade, 5ª ed. Belo Horizonte: 

Autentica Editora, 2015; 

3. GERDES, P. Etnomatemática: Reflexões sobre a matemática e diversidade cultural. Edições Húmus 

LDA, 2007; 

Bibliografia Complementar 

1. AMORIM, Antônio. A nova LDB, Lei nº 9.394/96 – Análise e aplicação. Salvador, dezembro de 1997. 

2. DEMO, Pedro. Desafios Modernos da Educação. Petrópolis, RJ: Vozes.2002. 

3. ROQUE, T. História da matemática: uma visão critica, desfazendo mitos e lendas. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2012; 

4. STERWART, I. Em Busca do Infinito: Uma História da Matemática dos primeiros números à teoria 

do caos. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2014;  

5. VERGANI, T. Educação Etnomátemática: O que é? 1ª ed. São Paulo: Livraria da Física, 2007. 

 

ELETROMAGNETISMO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

MAT904A 

Período 

9 

Pré-Requisito 

MAT804 

Núcleo 

NMAT 

Ementa 

O Eletromagnetismo no contexto da Física; Eletrização, condutores e isolantes; Lei de Coulomb; Campo 

elétrico; Lei de Gauss; Energia potencial elétrica e potencial elétrico; Eletrodinâmica e circuitos elétricos; 

Magnetismo: Campo magnético e Lei de Gauss do magnetismo; Lei de Ampère; Lei de Faraday; Lei de 

Ampère-Maxwell; Equações de Maxwell na forma integral e diferencial; Tópicos de Física moderna. 
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Bibliografia Básica 

1. HALLIDAY, D., RESNICK,R., WALKER, J. Fundamentos de física – volumes 3, 6.ed. Editora LTC; 2003.  

2. NUSSENZVEIG, M. Curso de Física Básica, Eletromagnetismo. vol. 3. São Paulo: Edgard Blücher, 1997.  

3. TIPLER, P.A.; MOSCA, G.; Física: Física Moderna: Mecânica Quântica, Relatividade e a Estrutura da 

Matéria. 5.ed., Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2006. Vol.3 

Bibliografia complementar 

1. FEYNMAN, Richard. Lições de Física de Feynman: a edição definitiva 1a Ed. Porto Alegre: Bookman, 

2008  

2. KNIGHT R. D.; Física: Uma abordagem estratégica, 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. Vol. 2 e 4.  

3. JEWETT, J. W.; SERWAY, R. A.; Física para cientistas e engenheiros, Vol. 4. São Paulo: Cengage Learning, 

2012.  

4. TIPLER, P.A.; MOSCA, G.; Física para cientistas e engenheiros, 5.Ed., Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos, 2006. Vol.4.  

5. YOUNG, H.D.; FREEDMAN, R. A.; SEARS, F. W.; ZEMANSKY, M. W. Física, 12 ed. São Paulo: 

Addison-Wesley: Pearson, 2008. Vol. 4. 

 

 

TCC II 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 02 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 30 02 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

EDU905 

Período 

9 

Pré-Requisito 

EDU805 

Núcleo 

NEDU 

Ementa 

Consolidação do projeto de pesquisa; Estrutura e redação da Monografia; Pesquisa bibliográfica relativa ao 

tema da Monografia; Reuniões periódicas de orientação; Entrega e apresentação da Monografia. 

Bibliografia Básica 

1. BICUDO, Maria Aparecida Viggiani(org.). Pesquisa em Educação Matemática: concepções e perspectivas. 

São Paulo: Editora Unesp, 1999.  

2. MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo; 

Atlas, 2003.  

3. SALOMON, Delcio Vieira. Como fazer uma monografia.10. ed. São Paulo SP: Martins Fontes, 2001. 

Bibliografia Complementar 

1. DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. 8 ed. São Paulo: Autores Associados, 2007. 

2. GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisas. 4 ed. São Paulo; Atlas, 2006.  

3. PÁDUA, Elisabete Matalho M. de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórica prática.13 ed. Campinas: 

Papirus, 2007.  

4. SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21. ed. São Paulo: Cortez, 2000.  

5. TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 
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educação. São Paulo: Atlas, 2008.  

 

OPTATIVA II 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

----- 

Período 

9 

Pré-Requisito 

----- 

Núcleo 

NOPT 

 

SEMINÁRIOS DE ORIENTAÇÃO A 

PESQUISA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 00 00 

Prática 15 01 

Estágio 00 00 

TOTAL 15 01 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

INT906 

Período 

9 

Pré-Requisito 

----- 

Núcleo 

NINT 

Ementa 

Componente voltado para discutir temas definidos através do projeto pedagógico envolvendo atividades 

desenvolvidas nos componentes curriculares do semestre (elemento articulador) enfatizando aspectos técnicos, 

científicos e culturais. 

Bibliografia Básica  

De acordo com os temas propostos 

Bibliografia complementar  

De acordo com os temas propostos 

 

 

Disciplinas Optativas 

 

TEORIA DE GALOIS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Optativa 

Código 

OPT101 

Período 

---- 

Pré-Requisito 

MAT403 

Área 

NMAT 

Ementa 

Critérios de irredutibilidade, critério de Einsenstein e outros. Extensões de corpos, grau de uma extensão. 
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Números algébricos e transcendentes, extensões simples algébricas e transcendentes, classificação das 

extensões simples. Construção com régua e compasso, impossibilidades.Extensões normais e separáveis, corpo 

de raízes de um polinômio, independência linear de monomorfismos (Dedekind), o fecho normal de uma 

extensão. O Teorema Fundamental da Teoria de Galois. Grupos solúveis. Grupos simples, a simplicidade de 

A_n, para n maior ou igual a 5. O teorema de Cauchy. Solubilidade por radicais, extensões radicais, as soluções 

por radicais de equações polinomiais de grau menor ou igual a 4, a insolubilidade da quintica. 

Bibliografia Básica 

1. LANG S., Álgebra para graduação, 2. Ed., Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008.  

2. GONÇALVES A., Introdução à álgebra, Rio de Janeiro: IMPA, 1999.  

3. HERSTEIN I., Tópicos de álgebra, Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1970. 

Bibliografia Complementar 

1. ARTIN E., Galois theory, 2. Ed., Notre Dame: U. of Notre Dame, 1971.  

2. ARTIN, E. Algebra with Galois theory New York: Courant Institute of Mathematical Sciences; Providence, 

R.I.: American Mathematical Society, 2007.  

3. MARTIN P.A., Grupos, corpos e teria de galois, São Paulo, Editora Livraria da Física. 2010.  

4. MONTEIRO J. L. H., Teoria de galois, 7. Colóquio Brasileiro de Matemática, Rio de Janeiro: IMPA, 1969.  

5. STEWART I., Galois theory, 3. Ed., Boca Raton: Chapman & Hall, 2002 

 

ÁLGEBRA LINEAR II 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

OPT002 

Período 

---- 

Pré-Requisito 

MAT602 

Área 

NMAT 

Ementa 

Autovalores; Diagonalização; Produto Interno e Ortogonalidade; Formas Bilineares e Quadráticas; Teorema 

Espectral. 

Bibliografia Básica 

1. COELHO, F. U.; LOURENÇO, M. L.. Um curso de álgebra linear. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: EDUSP, 

2005.  

2. HOFFMAN, K.; KUNZE, R. A. Álgebra linear. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1971. 354 p.  

3. LIMA, E. L. Álgebra linear. 9. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2016. 346 p. (Coleção matemática universitária). 

Bibliografia Complementar 

1. TEIXEIRA, R. C. Álgebra linear: exercícios e soluções : soluções dos exercícios do livro álgebra linear, de 

Elon Lages de Lima. 3. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2015.  

2. LANG, S. Álgebra linear. Massachusetts: Addison-Wesley, 1966.  
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3. LIPSCHUTZ, S. Álgebra linear. Sao Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1971.  

4. JACOBSON, N. Lectures in abstract algebra. New York: Springer-Verlag, 1975.  

5. LAY, D. C. Álgebra linear e suas aplicações. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

 

ANÁLISE REAL 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

OPT003 

Período 

---- 

Pré-Requisito 

MAT801 

Área 

NMAT 

Ementa 

Integral de Riemann, Integrais impróprias. Funções definidas por integração. Seqüências e séries de funções. 

Convergência uniforme. Derivada e integral de séries de funções. O teorema da aproximação de Weierstrass. O 

teorema de Arzelá-Ascoli. 

Bibliografia Básica 

1. ÁVILA, Geraldo. Análise matemática para Licenciatura. 2.ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1999.  

2. LIMA, Elon Lages. Análise real: funções de uma variável. 12. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2013.  

3. LIMA, Elon Lages. Curso de Análise. v. 1, 13. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2010 

Bibliografia Complementar 

1. ÁVILA, Gerlado. Introdução à análise matemática. 2.ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1999.  

2. FIGUEIREDO, Djairo G. Análise I. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1996.  

3. GUIDORIZZI, Hamilton L. Um curso de cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 2005.  

4. LIMA, Elon Lages. Espaços Métricos. Rio de Janeiro: IMPA, 2003.  

5. MUNIZ NETO, Antonio Caminha. Tópicos de Matemática Elementar – Volume 3: Introdução à Análise. 2 

ed., Rio de Janeiro: SBM, 2013. 

 

ANÁLISE NO R
n
 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

OPT004 

Período 

---- 

Pré-Requisito 

 

Área 

NMAT 

Ementa 

Funções de R
m
 em R

n
 . A derivada como aplicação linear. A matriz Jacobiana. A regra da cadeia. O teorema do 

valor médio. O teorema da Função Inversa e da Função Implícita. Funções reais. Fórmula de Taylor. Extremos e 

multiplicadores de Lagrange. Integração ao longo de caminhos. Integração múltipla. Mudança de variáveis em 
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integrais múltiplas. Teoremas integrais de Green, Gauss e Stokes. O Teorema de Stokes no R
n
 . 

Bibliografia Básica 

1. LIMA, E. L. Análise no Espaço R^n. Rio de Janeiro, IMPA, 2004.  

2. LIMA, E. L. Análise Real, vol. 2. Rio de Janeiro, IMPA, 2006.  

3. LIMA, E.L. Análise Real. Vol. 1. Rio de Janeiro, IMPA, 2006. 

Bibliografia Complementar 

1. LIMA, E.L. Curso de Análise. Vol. 1. Rio de Janeiro, IMPA, 2006.  

2. LIMA, E.L. Curso de Análise. Vol. 2. Rio de Janeiro, IMPA, 2006.  

3. BARTLE, R. G. Elementos de Análise Real. Rio de Janeiro: Campus, 1983. 429p.  

4. FIGUEIREDO, D. G. Análise I. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1975. 259p.  

5. SPIVAK, M. O Cálculo em Variedades, Rio de Janeiro, Ciência Moderna, 2003. 

 

INTRODUÇÃO À GEOMETRIA 

DIFERENCIAL 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

OPT005 

Período 

---- 

Pré-Requisito 

MAT302 

OPT002 

MAT601 

MAT802 

Área 

NMAT 

Ementa 

Curvas planas; curvatura; teorema fundamental. Curvas no espaço; curvatura e torção: equações de Frenet. 

Superfícies; primeira e segunda formas fundamentais; curvatura gaussiana; curvatura média. Curvas sobre 

superfícies; geodésicas. O Teorema Egregium de Gauss. 

Bibliografia Básica 

1. ARAUJO, Paulo Ventura. Geometria Diferencial - Coleção Matemática Universitária. 1ª.ed. Rio de Janeiro: 

SBM, 2012.  

2. CARMO, Manfredo Perdigão do. Geometria Diferencial de Curvas e Superfícies - Coleção Textos 

Universitários. 2ª.ed. Rio de Janeiro: SBM, 2012.  

3. TENENBLAT, Keti. Introdução a Geometria Diferencial. 1ª.ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2008. 

Bibliografia Complementar 

1. CARMO, Manfredo Perdigão do. Formas Diferenciais e Aplicações - Coleção Fronteiras da Matemática. 

1ª.ed. Rio de Janeiro: SBM, 2012.  

2. CARMO, Manfredo Perdigão do. Geometria Riemanniana - Coleção Projeto Euclides. 3ª.ed. Rio de Janeiro: 

SBM, 2008.  

3. DE MAIO, Waldemar. Fundamentos de Matemática - Geometrias - Geometria Diferencial. 1ª.ed. São Paulo: 

LTC, 2007.  

4. NETO, Antonio Caminha Muniz. Tópicos de Geometria Diferencial - Coleção Fronteiras da Matemática. 

1ª.ed. Rio de Janeiro: SBM, 2012.  
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5. O'NEILL, Barret. Elementary Differential Geometry. 2ª ed. Estados Unidos: Academic Press, 2006. 

 

TEORIA DAS EQUAÇÕES 

DIFERENCIAIS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

OPT006 

Período 

---- 

Pré-Requisito 

MAT702 

Área 

NMAT 

Ementa 

Teoremas de existência e unicidade. Dependência contínua das soluções em relação às condições iniciais e 

parâmetros. Sistemas de equações diferenciais lineares e noções sobre sua classificação topológica. Pontos de 

equilíbrio. Estabilidade. Sistemas autônomos. Estabilidade de sistemas lineares. Estabilidade assintótica. Espaço 

fase: órbitas. Propriedades qualitativas das órbitas. Sistemas autônomos lineares planos. Estabilidade de 

sistemas não lineares. Funções de Lyapunov. Segundo método de Lyapunov. Soluções periódicas. Ciclos. 

Teoremas de Poincaré-Bendixon . 

Bibliografia Básica 

1. BOYCE, William Edward. Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno. 10ª. 

ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.  

2. FIGUEIREDO, Djairo Guedes de; NEVES, Aloisio Freiria. Equações Diferenciais Aplicadas – Coleção 

Matemática Universitária. 3ª ed. Rio de Janeiro: SBM, 2014.  

3. LOPES, Artur Oscar; DOERING, Claus Ivo. Equações Diferenciais Ordinárias – Coleção Matemática 

Universitária. 5ª ed. Rio de Janeiro: SBM, 2012. 

Bibliografia Complementar 

1. ÇENGEL, Yunus A.; WILLIAM J. III. Equações Diferenciais. 1ª. ed. São Paulo: Bookman, 2014.  

2. NAGLE, R. Kent; SAFF, Edward B.; SNIDER, Arthur David. Equações Diferenciais. 8ª. ed. São Paulo: 

Pearson Brasil, 2013.  

3. PALIS Jr., J.; MELO, W. Introdução aos Sistemas Dinâmico. Projeto Euclides, Instituto de Matemática Pura 

e Aplicada, 1978.  

4. ZILL, Dennis G. Equações Diferenciais. 3ª. ed. São Paulo: Cengage, 2011.  

5. HIRSCH, M., SMALE, S. Differential Equations, Dynamical Systems and Linear Algebra. New York, 195 

Academic Press, 1974. 

 

TOPOLOGIA DE ESPAÇOS MÉTRICOS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 
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Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

OPT007 

Período 

---- 

Pré-Requisito 

----- 

Área 

NMAT 

Ementa 

Espaços métricos. Funções contínuas. Homeomorfismos. Métricas equivalentes. Espaços topológicos. Limite. 

Conexidade. Continuidade uniforme. Espaços métricos completos. Espaços métricos compactos. 

Bibliografia Básica 

1. DOMINGUES, H. H. Espaços métricos e introdução à topologia. Atual Editora, 1982.  

2. LIMA, E. L. Espaço Métrico. 13 ed. Projeto Euclides, Rio de Janeiro: SBM, 2003.  

3. LIMA, E. L. Elementos de Topologia Geral. Rio de Janeiro: IMPA, 1976 

Bibliografia Complementar 

1.  Honig, C. S. Aplicações da topologia à análise. 1. ed. São Paulo, SP: Livraria da Física, 2011.  

2. Munkres, J.R.. Topology, 2 nd edition. Prentice Hall. 2000.  

3. IMBUZEIRO R. O. Topologia e espaços métricos. 2014. http://w3.impa.br/~rimfo/reta_v14/topologia.pdf, 

acessado em 28/03/17.  

4. LOIBEL, G. F. Introdução à topologia. São Paulo: Editora UNESP, 2007.  

5. KUHLKAMP, N. Introdução à topologia geral. 2. ed., rev. e ampl. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2002. 

 

CÁLCULO NUMÉRICO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

OPT008 

Período 

---- 

Pré-Requisito 

MAT702 

Área 

NMAT 

Ementa 

Zeros de Funções; Sistemas de Equações Lineares; Ajuste de Curvas usando o Método dos Quadrados 

Mínimos; Interpolação Polinomial; Integração Numérica; Solução Numérica de Equações Diferenciais 

Ordinárias 

Bibliografia Básica 

1. BARROSO, L.C. BARROSO, M. M. A. et al.. Cálculo Numérico, Editora Harbra, 2000.  

2. RUGGIERO, M.A.G E LOPES, V.L.R., Cálculo Numérico: aspectos teóricos e computacionais. Editora 

McGranw-Hill, 2002.  

3. SPERANDIO, Décio; MENDES, João Teixeira; SILVA, Luiz Henry Monken. Cálculo Numérico: 

caracteristicas matemáticas e computacionais. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2003 

Bibliografia Complementar 
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1. FRANCO, N. M. B. F. Cálculo Numérico. São Paulo: Pearson / Prentice Hall, 2004.  

2. PUGA, L. Z.; TARCIA, J. H. M.; PAZ, A. P. Calculo Numérico. São Paulo: Saraiva, 2004.  

3. FRANCO, Neide Maria Bertoldi. Cálculo Numérico. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2006.  

4. DÉCIO, S., MENDES, J. T. E MONKEN, L. H., Cálculo Numérico, Makron Books, São Paulo, 2003.  

5. BURDEN, Richard L.; FAIRES, J. Douglas. Análise numérica. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 

 

INTRODUÇÃO À EQUAÇÕES 

DIFERENCIAIS PARCIAIS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

OPT009 

Período 

---- 

Pré-Requisito 

MAT502 

MAT702 

MAT82 

Área 

NMAT 

Ementa 

A equação diferencial das pequenas oscilações de uma corda e de uma membrana. Características. Equações de 

1ª ordem: o problema de Cauchy. Teorema de Cauchy-Kowalewshi. Equação das ondas no R2 e no R3 . 

Equação de Laplace. Funções harmônicas e suas propriedades. Problema de Dirichlet e Neumann. Equação do 

calor, propriedades das soluções e problemas mistos. Transformações integrais e aplicações às equações 

diferenciais parciais. 

Bibliografia Básica 

1. FIGUEIREDO, D. G. Análise de Fourier e Equações Diferenciais Parciais, 4ª ed., SBM, Projeto 197 

Euclides, Publicação IMPA, Rio de Janeiro, 2009.  

2. IÓRIO, V. EDP: Um Curso de Graduação, 2ª ed., SBM, Coleção Matemática Universitária, Publicação 

IMPA, Rio de Janeiro, 2001.  

3. IÓRIO, Valéria de Magalhães; JUNIOR, Rafael Iório. Equações Diferenciais Parciais: uma introdução – 

Coleção Projeto Euclides. 2ª ed. Rio de Janeiro: SBM, 2008. 

Bibliografia Complementar 

1. ZILL, D. G.; CULLEN, M. R. Equações Diferenciais. vol 2, 3ª ed., Pearson Education, São Paulo, 2001.  

2. CHURCHILL, R. V. Séries de Fourier e Problemas de Valores de Contorno, 2ª ed, McGraw-Hill, 1978.  

3. EDWARD, C. H.; PENNEY, D. E. Elementary Differential Equations With Boundary Value Problems, 

Prentice-Hall, 1989.  

4. FOLLAND, G. B. Introduction to Partial Differential Equations, 2ª ed., Princeton Academic Press, USA, 

1995  

5. BOYCE, W. E.; DIPRIMA, R. C. Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno, 
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8ª ed., LTC. 

 

GEOMETRIA NÃO EUCLIDIANAS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 04 

Prática 00 00 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

OPT010 

Período 

---- 

Pré-Requisito 

MAT202 

Área 

NMAT 

Ementa 

Tentativas de Prova do quinto Postulado de Euclides. Axioma Hiperbólico e consequências. Paralelismo 

assintótico. Triângulos generalizados. Posições entre retas. Áreas de Triângulos. Horocírculos e Linhas 

Equidistantes. Modelo do semi-plano de Poincaré ou do disco. Breve Introdução de outras Geometrias. 

Bibliografia Básica 

1. ANDRADE, Placido. Introdução à geometria hiperbólica: o modelo de Poincaré. Rio de Janeiro: SBM, 

2013.  

2. REZENDE, Eliane Quelho Frota; QUEIROZ, Maria Lúcia Bontorim de. Geometria euclidiana plana e 

construções geométricas. 2. ed. Campinas: Editora da UNICAMP, 2008.  

3. SILVA, Karolina Barone Ribeiro da. Noções de geometrias não-euclidianas: hiper 198 bólica, da superfície 

esférica e dos fractais. São Paulo: CRV, 2011. 115p. 

Bibliografia Complementar 

1. Euclides. Os elementos. São Paulo: Unesp, 2009.  

2. Barbosa, João Lucas Marques. Geometria euclidiana plana. 11. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2012.  

3. Boyer, Carl B; Merzbach, Uta c. História da matemática. 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1996.  

4. CARMO, Manfredo Perdigão. Geometria diferencial de curvas e superfícies. 6 ed. Rio de Janeiro: SBM, 

2014.  

5. MLODINOW, Leonard. A janela de Euclides: a história da geometria, das linhas paralelas ao hiperespaço. 

2. ed. São Paulo: Geração Editorial, 2004. 296 p. 

 

CURRÍCULO, CULTURA E 

CONHECIMENTO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 03 

Prática 15 01 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

OPT011 

Período 

---- 

Pré-Requisito 

------ 

Área 

NEDU 

Ementa 

A sociedade da informação e sua relação com o conhecimento e currículo. O currículo como instrumento 

pedagógico de construção e reconstrução de saberes. Fundamentos, fontes e componentes do currículo. As 

concepções curriculares: histórico e contexto das principais teorias e suas implicações no currículo. Alternativas 

e possibilidades de integração curricular: interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 

Bibliografia Básica 
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1. MOREIRA, Antônio F. & SILVA, Tomás T. da. (Orgs.). Currículo, cultura e sociedade. São Paulo: Cortez, 

2005.  

2. ________, (Org.). Currículo: questões atuais. Campinas: Papirus, 2012.  

3. SACRISTAN, José Gimeno (Org.). Saberes e incertezas sobre o currículo. Porto Alegre: Editora Penso, 

2013.  

Bibliografia Complementar 

1. GOODSON, Ivor F. Currículo: teoria e história. Rio de Janeiro: Vozes, 2011.  

2. FERRAÇO, Carlos Eduardo (Org.). Currículo e Educação Básica: por entre redes de conhecimentos, 

imagens, narrativas, experiências e devires. Rio de Janeiro: Rovelle, 2011.  

3. MOREIRA, A. F. (Org.). Currículos e Programas no Brasil. Campinas: Papirus, 2001.  

4. REGO, Teresa Cristina (Org.) Currículo e Política Educacional. Rio de Janeiro: Vozes, 2011.  

5. SANTOS, Edméa (Org.) Currículos -Teorias e Práticas. Rio de Janeiro: LTC/GEN, 2012.  

 

CONTEÚDOS E METODOLOGIAS DO 

ENSINO DA MATEMÁTICA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 02 

Prática 30 02 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

OPT012 

Período 

---- 

Pré-Requisito 

------ 

Área 

NMAT 

Ementa 

A Educação Matemática no Ensino Fundamental: tendências, pressupostos teóricosmetodológicos. Tecnologia 

da Informação. Processo ensino e aprendizagem no Ensino Fundamental. Resolução de problemas. Conteúdos 

básicos da Matemática para as séries iniciais: Número, Geometria e Medidas. Operações fundamentais. 

Proporcionalidade e Estatística. 

Bibliografia Básica 

1. SA, Pedro Franco de, JUCÁ, Rosineide de Sousa (orgs). Matemática por atividades: experiências bem-

sucedidas. Rio de Janeiro: Vozes, 2014.  

2. SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I.; CÂNDIDO, P. Cadernos do Mathema: jogos de matemática de 1º a 5º ano. 

Porto Alegre: Artmed, 2007. Vol.1.  

3. SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I.; MILANI, E. Cadernos do Mathema: jogos de matemática de 6º a 9º ano. 

Porto Alegre: Artmed, 2007. v. 2  

Bibliografia Complementar 

1. CHAMBERS, P.; TIMLIN, R. Ensinando matemática para adolescentes. 2. ed. Porto Alegre: Penso, 2015.  

2. SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. (Org.). Materiais manipulativos do sistema de numeração decimal. Porto 

Alegre: Penso, 2016. (Coleção Mathemoteca; v. 1). _______,. Materiais manipulativos para o ensino das 

quatro operações básicas. Porto Alegre: Penso, 2016. (Coleção Mathemoteca; v.2).  

3. SOUZA, Fábio Lustosa; MACEDO, Francisco Cristiano; GONÇALVES, Terezinha Valim Oliver. Educação 

em Ciências e Matemáticas: Debates Contemporâneos sobre Ensino e Formação de Professores. Porto 

Alegre: Penso, 2015.  

4. WALLE, John A. Van. Matemática no Ensino Fundamental: formação de professores e aplicação em sala de 

aula, Porto Alegre: ARTMED, 2009, 6ª edição, versão e-book.  

5. SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. (Org.). Materiais manipulativos para o ensino de frações e números decimais. 

Porto Alegre: Penso, 2016. (Coleção Mathemoteca ; v. 3) 
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EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-

RACIAIS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 03 

Prática 15 01 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

OPT013 

Período 

---- 

Pré-Requisito 

------ 

Área 

NEDU 

Ementa 

Conceitos relevantes nos estudos e pesquisas sobre relações raciais. A construção do racismo no Brasil. A 

condição dos afro-brasileiros nos setores sociais. O racismo na educação brasileira. Multiculturalismo e 

racismo. Políticas de Ação Afirmativa. A construção dos conceitos acerca de raça numa perspectiva histórico-

social e suas implicações com as formas pelas quais o racismo se estabeleceu no mundo e, particularmente, no 

Brasil. A especificidade da formação da nação brasileira, revisando mitos e paradigmas ainda presentes no senso 

comum acerca da raça. Relação entre racismo e a construção da identidade individual e de grupo. Lei 10.639, 

suas diretrizes e políticas estabelecidas para a promoção da igualdade racial brasileira. 

Bibliografia Básica 

1. SANTOS, Renato Emerson dos (Org.). Diversidade, espaço e relações étnico-raciais - o negro na geografia 

do Brasil. Belo Horizonte: Gutemberg, 2009.  

2. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação e Pedagogia. 3 ed. São Paulo: Moderna, 2006.  

3. EAGLETON, Terry. A ideia de cultura. São Paulo: Editora UNESP, 2005.  

Bibliografia Complementar 

1. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da Educação. São Paulo: Moderna, 2006.  

2. FERRAÇO, Carlos Eduardo (Org.). Currículo e Educação Básica: por entre redes de conhecimentos, 

imagens, narrativas, experiências e devires. Rio de Janeiro: Rovelle, 2011.  

3. LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação. Porto Alegre: Ed. Vozes, 2008.  

4. PEREIRA, Edmilson de Almeida. Malungos na escola: questões sobre culturas afro descentes em educação. 

São Paulo: Paulinas, 2007.  

5. SANTOS, Renato Emerson dos. (Org.) Diversidade, espaço e relações étnico-raciais: o negro na geografia 

do Brasil. 2 ed. Belo Horizonte: Gutemberg, 2009. 

 

GAMIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 15 01 

Prática 45 03 

Estágio 00 00 

TOTAL 60 04 

Classificação 

Obrigatória 

Código 

OPT014 

Período 

---- 

Pré-Requisito 

EMT605 

Área 

NEDU 

Ementa 

Conceitos relevantes nos estudos e pesquisas sobre relações raciais. A construção do racismo no Brasil. A 

condição dos afro-brasileiros nos setores sociais. O racismo na educação brasileira. Multiculturalismo e 

racismo. Políticas de Ação Afirmativa. A construção dos conceitos acerca de raça numa perspectiva histórico-

social e suas implicações com as formas pelas quais o racismo se estabeleceu no mundo e, particularmente, no 

Brasil. A especificidade da formação da nação brasileira, revisando mitos e paradigmas ainda presentes no senso 
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comum acerca da raça. Relação entre racismo e a construção da identidade individual e de grupo. Lei 10.639, 

suas diretrizes e políticas estabelecidas para a promoção da igualdade racial brasileira. 

Bibliografia Básica 

1. ALVES, L; NERY, J. (Org.). Jogos eletrônicos, mobilidades e educação: trilhas em construção. Salvador: 

EDUFBA, 2015.  

2. LUCENA, S. (Org.). Cultura digital, jogos eletrônicos e educação. Salvador: EDUFBA, 2014.  

3. GAGNON, R. et al.. Gamificação como Estratégia Educativa. Jogar com estilo para ter sentido. Brasília: 

Link Comunicação e Design, 2015. p. 76-106.  

Bibliografia Complementar 

1. KAPP, K. M. The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training 

and education. San Francisco: Pfeiffer, 2012.  

2. STAREPRAVO, A. R. Jogos para ensinar e aprender matemática. Curitiba: Coração Brasil, 2006.  

3. ALVES, P. F.; SANTANA, E. C.; MACIEL, C.; ANACLETO, J. A rede social móvel Foursquare: uma 

análise dos elementos da gamificação sob a ótica dos usuários. 2012, 8 f. Disponível em: http://ceur-

ws.org/Vol-980/paper3.pdf.  

4. AZEVEDO, V. A. Jogos eletrônicos e educação: construindo um roteiro para a sua análise pedagógica. 

Renote – Novas Tecnologias na Educação – UFRGS, PortoAlegre. V. 10 nº 3, dezembro, 2012.  

5. FARDO, M. L. Gamificação aplicada em ambientes de aprendizagem. Renote – Novas Tecnologias na 

Educação – UFRGS, Porto Alegre. V. 11, nº 1, julho, 2013. 
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APÊNDICE B REGIMENTO DE OFERTA DE DISCIPLINAS NA MODALIDADE 

SEMIPRESENCIAL 
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APÊNDICE B REGIMENTO DE OFERTA DE DISCIPLINAS NA MODALIDADE 

SEMIPRESENCIAL  

Considerando o disposto: no art. 80 da Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, 
que trata da organização e funcionamento da Educação a Distância, em todos os níveis e 
modalidades de ensino, e de educação continuada; no Decreto Federal nº 2.494/98, de 10 
de fevereiro de 1998, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal nº 2.561, de 27 
de abril de 1998, que tratam da organização dos cursos ministrados sob a forma de 
Educação a Distância; na Portaria MEC nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, que trata da 
oferta de disciplinas à distância, em cursos presenciais; na Portaria MEC 4.361, de 29 de 
dezembro de 2004, que trata do processo de credenciamento, recredenciamento e 
reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores, o Curso de 
Licenciatura em Matemática, na forma sua presencial, do IFBA/Campus Eunápolis 
apresenta o regimento que regulamenta os procedimentos das atividades a serem 
desenvolvidas pelas disciplinas que serão oferecidas na modalidade semipresencial 
conforme consta no plano pedagógico do curso. 

O regulamento tem como objetivo orientar tanto os docentes quantos os alunos acerca 
das principais disposições, procedimentos e normas relacionadas às disciplinas a serem 
ofertadas em caráter semipresencial.  
 
Art. 1º - Caracteriza-se modalidade semipresencial como quaisquer atividades didáticas, 

módulos ou unidades de ensino-aprendizagem centrados na autoaprendizagem e com a 
mediação de recursos didáticos organizados em diferentes suportes de informação, que 
faça uso do ambiente virtual de aprendizagem institucional. 
 
Art. 2º - O Curso de Licenciatura em Matemática está ofertando uma carga horária de 135h 
distribuída entre as disciplinas Organização da Educação Brasileira, Sociologia da 
Educação, Construções Geométricas, Educação Inclusiva, Estágio Supervisionado I, 
Estágio Supervisionado II, Estágio Supervisionado III e Estágio Supervisionado IV, o 

que corresponde a 4,41% da sua carga horária total. 
 
Parágrafo Único - Outras disciplinas poderão ser ofertadas na modalidade semipresencial 
desde que os professores que a ministrarão enviem para a apreciação do NDE e/ou 
Colegiado do Curso um plano de ensino de como a disciplina será desenvolvida nessa 
modalidade e desde que não ultrapasse os 20% da carga horária do curso. 
 
Art. 3º - Os componentes curriculares ministrados no formato semipresencial deverão incluir 

métodos e práticas de ensino aprendizagem que incorporem o uso integrado de Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC) para realização dos objetivos pedagógicos, bem como 
prever encontros presenciais, atividades de acompanhamento pedagógico, orientação e 
avaliação da aprendizagem pelo professor que ministrará o componente curricular. 
  
§1º - Quando a carga horária total do componente curricular abranger também uma carga 
horária prática ou carga horária destinada ao estágio seja para observação ou regência, 
apenas a carga horária teórica deve ser objeto das atividades semipresenciais. 
 
Art. 4º - O estudante do Curso de Licenciatura em Matemática deve está ciente das 
seguintes observações quanto a matrícula em disciplinas semipresenciais:  
a) As disciplinas a distância serão ofertadas no início do semestre, concomitantemente com 
as presenciais; 
b) Ao aluno, sob nenhuma hipótese, não é permitido a matrícula em disciplinas a distância 
no mesmo horário, visto que não será concedido nem prazo adicional nem tampouco 
condições para que se realizem as avaliações concomitantes.  
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Art. 5º - O planejamento, bem como a descrição sucinta das atividades a ser realizadas à 

distância, deverá estar detalhado no Plano de Ensino das disciplinas a serem oferecidas na 
forma semipresencial de forma clara e precisa, especificando a carga horária à distância, a 
metodologia a ser adotada, os critérios de avaliação e a descrição das avaliações que serão 
realizadas de forma semipresencial e presencial, o cronograma de atividades com a 
descrição detalhada das atividades presenciais e a distância e os mecanismos de 
atendimento individualizado aos estudantes.  
 
§1º - Em relação à carga horária, o docente deverá informar o percentual de atividades na 

forma presencial e na semipresencial. 
 
§2º - Na metodologia adotada, o docente deverá indicar as ações nos momentos presenciais 
e nos momentos à distância. Em cada um destes, o docente deverá detalhar de que forma 
será trabalhada os conteúdos e quais instrumentos serão utilizados para alcançar os 
objetivos propostos no Plano de Ensino. 
 
§3º - As atividades avaliativas que forem realizadas no ambiente virtual devem estar 

registradas pelo professor no Plano de Ensino no item Avaliação e o aluno deverá ser 
previamente avisado sobre as mesmas na entrega do Plano de Ensino no primeiro dia de 
aula da disciplina. 
 
§4º - As atividades avaliativas realizadas nos momentos não presenciais não poderão 
ultrapassar os 20% do total da nota da unidade do componente curricular. 
 
§5º - Os momentos reservados à distância deverão ocorrer exclusivamente no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem Institucional. 
 

Art. 6º - Serão consideradas atividades à distância apenas aquelas realizadas por meio do 
ambiente virtual de aprendizagem (AVA) institucional, permitindo a criação das seguintes 
atividades:  

i. grupos de alunos; 
ii. fórum; 
iii. repositório de publicação de documentos e textos; 
iv. salas de bate-papo; 
v. atividades, em qualquer formato (dissertativa ou objetiva); 
vi. relatório de acesso por participante; 
vii. visualização de recursos multimídia; 

viii. visualização de quadro de notas das atividades avaliativas. 
ix. Elaboração de pesquisa e/ou relatório. 
x. Análise de dados e/ou casos. 
xi. Participações em fóruns de discussão e/ou chat.  
xii. Resposta a questões abertas e/ou fechadas. 

xiii. Composições textuais e/ou gráficas relacionadas ao conteúdo. 
 
Parágrafo único. O acesso e utilização de outras ferramentas tais como correios 

eletrônicos, aplicativos de bate papo, redes sociais, entre outros, que não seja o Ava 
institucional, não serão levados em consideração pelo NDE e/ou pelo Colegiado para fins de 
avaliação do aluno.  
 
Art. 7º - Em caso de problemas técnicos no ambiente virtual, o aluno deverá enviar e-mail 

para comat.eun@ifba.edu.br.  
 

Art. 8º - O docente contabilizará a carga horária total da disciplina no preenchimento do 
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Diário de Classe, independente da carga horária destinada às atividades não presenciais. 
 
Art. 9º - O não comparecimento das atividades presenciais e/ou das atividades (ou 
cumprimento das atividades a distância) a distância por motivos que não sejam 
contemplados pelas Normas Acadêmicas, isso caracterizará a falta do aluno na atividade ou 
aula. 
 
Art. 10º - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de 
Licenciatura em Matemática do IFBA Campus Eunápolis, ouvidos, quando couber, os 
professores das disciplinas. 
 
Art. 11º - Este regimento entra em vigor após sua aprovação. 
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APÊNDICE C REGIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO IFBA – CAMPUS EUNÁPOLIS  

 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE E OBJETIVO 

 
Art. 1º - O presente Regulamento tem por finalidade disciplinar o processo de elaboração, 
apresentação e avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de 
Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Bahia (IFBA) Campus Eunápolis.  
 
Art. 2º - O TCC, componente curricular obrigatório do Curso de Licenciatura em Matemática, 
versará sobre algum tema pertinente ao Curso de Licenciatura em Matemática, permitindo 
ao aluno a ampliação, aplicação e demonstração dos conhecimentos vivenciados ao longo 
do Curso, aplicando uma metodologia científica na execução deste trabalho. O TCC deve 
estar relacionado com os temas de pesquisa e com as reflexões e as práticas propiciadas 
com o conhecimento trabalhado nos mais diversos componentes da matriz curricular, 
desenvolvidas sobre as diferentes linhas de pesquisa. As linhas de pesquisa ao qual versará 
os temas de TCC serão atualizadas a cada semestre letivo pela Coordenação de Curso. 
 
Art. 3º - O TCC deverá ser realizado no decorrer das disciplinas TCC I e TCC II, alocadas no 

8º e 9º semestres do curso, respectivamente, e será apresentado ao final do 9º Semestre 
para banca examinadora, sendo requisito parcial para a conclusão do curso. 
 
Parágrafo Único. É vedada a convalidação de TCC realizado em outro curso de graduação.  
 
Art. 4º. O resultado do TCC deverá ser apresentado em forma de monografia, seguindo as 
normas de elaboração de trabalhos técnico/científicos estabelecidos por normas técnicas 
vigentes. As defesas dos trabalhos serão realizadas com pelo menos 30 dias de 
antecedência do final do semestre. 

 

CAPÍTULO II 
DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO E DOS COMPONENTES 

CURRICULARES 

 
Art. 5º - O TCC deverá ser realizado individualmente, com caráter monográfico de pesquisa 
bibliográfica e/ou empírica. 
 
Art. 6º - Os objetivos gerais do TCC têm por fim oportunizar ao aluno: 

i. iniciação científica com objetivo de um produzir um texto científico de qualidade;  
ii. oportunidade de evidenciar o grau de habilidade e de conhecimento adquiridos ao 

longo do Curso;  
iii. aprofundamento do conhecimento em tema de sua predileção;  
iv. desenvolvimento da capacidade de interpretação e crítica de temas relacionados à 

Matemática. 
 
Art. 7º - A partir do oitavo semestre, ao cursar a disciplina TCC I, o discente deverá entregar 

formulários específicos (Anexo A), com a indicação e aceite do seu Orientador, ao Professor 
da disciplina que encaminhará para fins de registro à Coordenação do Curso de Licenciatura 
em Matemática do IFBA Campus Eunápolis e definir o Projeto do TCC. 
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§1º - A escolha do Orientador do TCC para cada discente deverá ser feita de comum acordo 
entre o aluno, o professor da disciplina TCC I e o próprio Orientador escolhido; 
 
§2º - Em caso de não haver acordo entre as partes acima descritas, o Orientador será 
indicado pelo Professor da disciplina de TCC I e pelo Colegiado do Curso de Licenciatura 
em Matemática; 
 
§3º - O aluno somente poderá cursar a disciplina TCC I após ter cursado pelo menos 75% 
da matriz curricular e ter cursado a disciplina de Estágio Supervisionado III. 
 
Art. 8º - À disciplina TCC I compete as seguintes atribuições  

i. Elaboração de um Projeto de pesquisa com a descrição da problemática a ser 
investigada de acordo com as linhas de pesquisas ofertadas pelo curso; 

ii. Revisão bibliográfica da temática escolhida; 
iii. Detalhamento dos procedimentos metodológicos a serem adotados; 
iv. Realização de pesquisa de campo para o levantamento de dados e a análise, caso 

seja necessário.  
 
Art. 9º - Mediante matrícula na disciplina TCC II, este trabalho será formalizado seguindo 
um programa de atividades, acompanhamento, orientação e avaliação.  
 
Parágrafo Único. – O aluno só poderá se matricular no componente curricular TCC II se o 

aluno já tenha sido aprovado/matriculado em todas as disciplinas que compõem a matriz 
curricular do curso.  

 

CAPÍTULO III 
DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE TCC DO 

CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 
 
Art. 10º - O responsável pela organização e operacionalização das disciplinas TCC I e TCC 
II ficará a cargo do Coordenador de TCC. 
 
§1º - O Coordenador de TCC do Curso de Licenciatura em Matemática do IFBA Campus 
Eunápolis é docente do IFBA Campus Eunápolis licenciado em Matemática e será indicado 
pelo Coordenador do Curso de Licenciatura em Matemática podendo consultar o NDE e/ou 
Colegiado do Curso, responsável pela supervisão das atividades desenvolvidas para 
elaboração do TCC, a quem cabe: 

i. fornecer as orientações gerais do componente curricular TCC e deste regimento aos 
demais atores; 

ii. elaborar e divulgar o calendário das atividades relativas ao TCC no início de cada 
período letivo; 

iii. articular-se com o Colegiado e Coordenação da Licenciatura em Matemática para 
compatibilizar diretrizes, organização e desenvolvimento dos trabalhos;  

iv. divulgar as linhas de estudo dos docentes orientadores e o número de vagas 
oferecido por cada docente;  

v. orientar os alunos na escolha de professores orientadores;  
vi. enviar para a Coordenação de Curso, no prazo de 30 (trinta) dias após o início da 

disciplina de TCC I, uma lista contendo nomes dos alunos orientandos e seus 
respectivos orientadores; 

vii. auxiliar os professores orientadores quanto ao enquadramento nas Normas Técnicas 
da Instituição, quando necessário;  

viii. encaminhar para o Colegiado do Curso os casos omissos;  
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ix. convocar, sempre que necessário, os orientadores para discutir questões relativas à 
organização, planejamento, desenvolvimento e avaliação do Trabalho de Conclusão 
do Curso;  

x. coordenar, quando for o caso, o processo de substituição de orientadores, ouvindo o 
Colegiado do Curso;  

xi. coordenar o processo de constituição das bancas examinadoras e definir o 
cronograma de avaliação dos trabalhos a cada semestre letivo, juntamente com a 
Coordenação de Curso;  

xii. informar os orientandos sobre as normas, procedimentos e critérios de avaliação do 
TCC; 

xiii. providenciar encaminhamento das cópias dos TCCs aprovados para a Coordenação;  
xiv. manter banco de dados atualizado dos TCCs aprovados;  
xv. cumprir e fazer cumprir este regulamento. 

 
§2º - O Coordenador de TCC é nomeado por um período de até 4 (quatro) semestres, 
podendo ser reconduzido de forma consecutiva uma única vez. 
 
§3º - Preferencialmente, o Coordenador de TCC será o professor das disciplinas de TCC I e 

TCC II.  
 
Art. 11º - O Coordenador de TCC juntamente com o Coordenador de Curso providenciará a 
homologação dos Professores Orientadores do TCC. 
 
Parágrafo único - O Coordenador de Curso homologará as decisões referentes ao TCC.  
 

 
CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM 
MATEMÁTICA 

 
Art. 12º - Ao Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática compete:  

i. aprovar a indicação feita pelo aluno, em formulário específico, do nome do Professor 
Orientador do TCC, bem como a sua substituição quando solicitada pelo aluno;  

ii. credenciar professores/pesquisadores de outras Instituições de Ensino Superior ou 
de Pesquisa, quando couber, para co-orientação;  

iii. indicar o Coordenador de TCC do Curso de Licenciatura em Matemática do IFBA 
Campus Eunápolis; 

iv. elaborar as linhas de pesquisas do TCC;  
v. homologar a banca examinadora de cada TCC; 
vi. cumprir e fazer cumprir este regulamento. 

 

 
CAPÍTULO V 

DA ORIENTAÇÃO E DOS PROFESSORES ORIENTADORES DO TCC 
 
Art. 13º - O Professor Orientador de TCC deverá possuir titulação mínima de Especialista e 
ser docente do IFBA Campus Eunápolis, preferencialmente lotado na Coordenação do 
Curso de Licenciatura em Matemática do IFBA Campus Eunápolis.  
 
§1º Cada aluno deverá escolher o Orientador do seu trabalho de acordo com a área de 
interesse da pesquisa e a disponibilidade do Orientador.  
 
§2º O professor de 40 (quarenta) horas semanais poderá orientar até (03) três alunos, 
enquanto o professor de 20 (vinte) horas semanais poderá orientar até (02) dois alunos, 
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contabilizando 02 (duas) horas/semanais para cada monografia sob sua orientação, no 
Plano Individual de Trabalho (PIT). 
 
§3º Caso o professor orientador seja de outra coordenação, que não a COMAT, sua atuação 
como orientador de TCC está condicionada à aprovação do Colegiado do Curso de 
Licenciatura em Matemática. 
 
§4º O(s) co-orientador(es) terá(ão) por função auxiliar no desenvolvimento da pesquisa, 
desde que tenha conhecimento aprofundado e reconhecido no assunto em questão. Serão 
indicados pelo Professor Orientador em comum acordo com o orientando. Poderão ser de 
outra instituição. 
 
Art.14º O Professor Orientador deverá assinar um termo de aceite, junto com o aluno, o qual 
firma o compromisso formal do mesmo com o aluno. O termo de aceite do Professor 
Orientador deverá ser assinado até o final do primeiro mês da disciplina de TCC I, 
encaminhado para o Coordenador de TCC e terá validade até a conclusão do TCC.  
 
 
Art. 15º - São atribuições do professor Orientador:  

i. assinar o formulário específico, aceitando a orientação (Anexo I);  
ii. orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho em todas as suas 

fases; 
iii. frequentar as reuniões, sempre que convidado pelo Coordenador de TCC; 
iv. indicar, se necessário, ao Coordenador de TCC e ao Coordenador de curso, a 

nomeação de co-orientador; 
v. estabelecer um projeto da monografia em conjunto com o orientando 
vi. encaminhar ao Coordenador de TCC o planejamento e o cronograma das atividades 

da monografia na data prevista para a entrega dos programas das disciplinas; 
vii. indicar fontes bibliográficas para consulta e fontes estatísticas para coleta de dados, 

inclusive acompanhando e orientando o aluno na execução do plano de trabalho;  
viii. estar disponível semanalmente, em horário previamente fixado, para prestar 

atendimento a seus alunos orientandos;  
ix. entregar as fichas de frequência e avaliação devidamente preenchidas e assinadas;  
x. avaliar os relatórios parciais que lhe forem entregues pelo Co-orientador, quando for 

o caso, ao término de cada etapa do TCC;  
xi. orientar o aluno na utilização de Normas Técnicas para a elaboração do TCC, 

conforme metodologia de pesquisa científica; 
xii. efetuar a revisão dos documentos e componentes do TCC, e autorizar os alunos a 

fazerem as apresentações previstas e a entrega de toda a documentação solicitada; 
xiii. comunicar ao Coordenador de TCC quando ocorrerem problemas, dificuldades e 

dúvidas relativas ao processo de orientação, para que o mesmo tome as devidas 
providências; 

xiv. encaminhar a sugestão de composição da banca examinadora 30 (trinta) dias antes 
da data da defesa do TCC para o Professor Responsável pelo Trabalho de 
Conclusão de Curso, indicando, inclusive, um professor suplente; 

xv. encaminhar cópias do TCC aos membros da banca examinadora com prazo mínimo 
de 15 (quinze) dias antes da defesa;  

xvi. presidir a banca examinadora do trabalho por ele orientado; 
xvii. encaminhar as Atas de defesas à Coordenação do Curso, acompanhadas das fichas 

devidamente preenchidas e assinadas pela banca examinadora;  
xviii. verificar as implementações das correções requeridas pela banca examinadora;  
xix. cumprir e fazer cumprir este regulamento.  
 
Art. 16º - O Professor Orientador poderá solicitar seu afastamento da orientação, desde que 
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os motivos sejam devidamente fundamentados. Para tanto, deverá comunicar de forma 
escrita, ao Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática do IFBA Campus Eunápolis. 

 
Art. 17º - O aluno poderá solicitar, por iniciativa própria, uma única vez, ao Colegiado do 
Curso de Licenciatura em Matemática do IFBA Campus Eunápolis, substituição de seu 
Orientador, desde que justifique suas razões por escrito e indique novo Orientador.  

 
 

CAPÍTULO VI 
DOS DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS 

 
Art. 18º - O aluno em fase de realização do TCC tem, entre outros, os seguintes direitos 
específicos:  

i. cumprir este regulamento; 
ii. dispor de elementos necessários à execução de suas atividades, dentro das 

possibilidades científicas e técnicas do IFBA;  
iii. ter um professor orientador na realização do seu trabalho monográfico e definir com 

o mesmo a temática da monografia;  
iv. conhecer a programação prévia das atividades a serem desenvolvidas pelas 

disciplinas TCC I e TCC II;  
v. freqüentar as atividades programadas de orientação com o professor, para efeito de 

discussão e aprimoramento de seu trabalho, devendo justificar eventuais faltas; 
vi. ser informado sobre as normas, regulamentação e formas de avaliação do Trabalho 

de Conclusão do Curso; 
vii. solicitar ao Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática o pedido de 

substituição Orientador, mediante justificativa, uma única vez;  
viii. cumprir o plano e o cronograma estabelecidos em conjunto com seu orientador;  
ix. elaborar a versão definitiva do TCC e disponibilizar cópias para os membros da 

banca examinadora, nos prazos estabelecidos, de acordo com o presente 
regulamento e as instruções de seu Orientador; 

x. comparecer, em dia, hora e local determinados, para apresentar e defender o TCC 
perante a Banca Examinadora; 

xi. encaminhar a versão corrigida para o Professor Orientador verificar se as correções 
foram acatadas; entregar ao Professor Responsável pelo TCC a monografia corrigida 
(de acordo com as recomendações da Banca Examinadora) de acordo com as 
normas da Instituição; 

xii. entregar ao Coordenador de TCC a versão definitiva do TCC com visto do 
Orientador, devidamente corrigida em 03 (três) cópias impressas e encadernadas e 
01 (uma) em mídia; 

xiii. responsabilizar-se pelo uso de direitos autorais resguardados por lei a favor de 
terceiros, quando das citações, cópias ou transcrições de textos de outrem. 
responsabilizar-se pelo uso de direitos autorais resguardados por lei a favor de 
terceiros, quando das citações, cópias ou transcrições de textos de outrem, evitando 
todas as formas de plágio acadêmico;  

xiv. elaborar e apresentar o projeto de pesquisa e monografia do TCC em conformidade 
com este Regulamento.  

 
 

CAPÍTULO VII 
DO DESENVOLVIMENTO DO TCC 

SEÇÃO I 
TCC I 
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Art. 19º. O TCC I constitui-se atividade e condição obrigatória para se matricular na 
disciplina TCC II, sendo desenvolvido no prazo máximo de um semestre letivo.  
 
Art. 20º. Ao apresentar a proposta inicial do Projeto de Pesquisa no primeiro mês de início 
da disciplina de TCC I, o aluno deverá apresentar a indicação do professor orientador.  
 
Art. 21º. Na disciplina de TCC I o aluno deverá, junto com seu Orientador, finalizar o projeto 
de pesquisa, bem como, dar andamento inicial ao mesmo.  
 
Art. 22º. O Coordenador de TCC poderá organizar seminários na disciplina TCC I de 

apresentação de projeto de pesquisa entre os alunos, para possibilitar a troca de 
experiências, dirimir dúvidas e aprimorar o desenvolvimento das pesquisas.  
 
Art. 23º - Os Projetos de Pesquisa serão avaliados pelo Professor Responsável com base 

nos seguintes critérios:  
i. relevância na área do curso (acadêmico, utilidade prática do projeto, abordagem 

inovadora); 
ii. exequibilidade e cronograma de execução; 
iii. viabilidade. 

  
Art. 24º - São condições necessárias para aprovação em TCC I:  

i. frequência igual ou superior a 75% nas atividades programadas pelo Coordenador 
de TCC e Professor Orientador; 

ii. apresentação de Projeto de Pesquisa por escrito, elaborado de acordo com os 
padrões da instituição; 

iii. aprovação da Proposta do Projeto de Pesquisa.  
 
§1º- A avaliação da proposta do Projeto de Pesquisa, serão feitas por uma banca composta 
de pelo menos 3 (três) professores, incluindo o Professor Orientador, organizada pelo 
Coordenador de TCC e homologada pelo Coordenador de Curso. 

 
SEÇÃO II 

TCC II 
 
Art. 25º - O TCC II caracteriza-se pela execução do Projeto de Pesquisa aprovado no 
componente curricular TCC I, defesa final e entrega da monografia.  
 
Art. 26º - A defesa final constitui-se requisito obrigatório para aprovação e será realizada em 

forma de seminário público.  
 
Art. 27º – São condições necessárias para aprovação em TCC II:  

i. frequência maior ou igual a estabelecida pelo regulamento didático pedagógico nas 
atividades programadas pelo Professor Responsável e pelo Professor Orientador; 

ii. o TCC deverá ser escrito em língua portuguesa; 
iii. o TCC deverá estar de acordo com as normas estabelecidas pela ABNT ou pelo 

IFBA; 
iv. o TCC deverá ser digitado em formato doc/docx ou TEX.  

 
 
Art. 28º – Haverá apresentação e defesa do TCC pelo aluno frente à banca examinadora, 
podendo ocorrer na Programação dos Seminários Interdisciplinares proposto pelo Colegiado 
e/ou Coordenação do Curso;  
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Art. 29º – A entrega da versão final com as alterações sugeridas pela banca examinadora no 
prazo estabelecido pelo Coordenador de TCC.  
 
Paragrafo Único - A avaliação final do TCC II será feita por uma banca composta de pelo 
menos 3 (três) professores, incluindo o Professor Orientador, organizada pelo Coordenador 
de TCC e homologada pelo Coordenador de Curso. No caso de TCCs não aprovados, a 
banca examinadora decidirá sobre a possibilidade de reapresentação ou não do trabalho, 
em prazo estabelecido pela própria. 
 
Art. 30º – Para participar do(s) Seminário(s) de Defesa Final do TCC II, o aluno deverá 

inscrever-se com o Coordenador de TCC, respeitados os prazos estabelecidos para esta 
atividade.  
 
Art. 31º - No ato da inscrição para o Seminário de Defesa do TCC II, o aluno deverá 

entregar as cópias da monografia, devidamente rubricadas pelo seu orientador.  
 
§1º - Entende-se por monografia o documento desenvolvido pelo aluno, contendo a 
descrição completa do TCC conforme padrão do IFBA.  
 
§2º - Também deverão ser entregues os seguintes documentos ao Coordenador de TCC:  

i. atas das reuniões realizadas com o Professor Orientador; 
ii. carta de autorização para a defesa final, assinada pelo Professor Orientador.  

 
Art. 32º - A etapa de desenvolvimento do TCC II e a defesa final deverão acontecer no prazo 
de um período letivo.  
 
Parágrafo único - Caso o aluno não tenha concluído com êxito o TCC II durante o período 
letivo, o mesmo deverá matricular-se novamente para sua integralização.  
 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DA DISPONIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS 

 
Art. 33º - Deverá(ão) obrigatoriamente ser entregue(s) ao Professor Responsável como 

documentação final do TCC, cópias da monografia e/ou produtos, documentos exigidos em 
normas complementares, na(s) forma(s) impressa(s) e/ou eletrônica(s).  
 
§1º - A monografia deverá obrigatoriamente obedecer as normas e procedimentos 

estabelecidos pelo IFBA para apresentação de trabalhos acadêmicos.  
 
§2º - As monografias possuirão folha de aprovação na qual constarão, no mínimo, as 
assinaturas dos membros da banca e do Coordenador do Curso. 
 
Art. 34º – O IFBA reserva-se o direito de disponibilizar as monografias em cópia material, ou 
por intermédio de mídias diversas, nas bibliotecas e na Internet.  
Parágrafo único - Quando da necessidade de sigilo em determinados dados ou resultados 
do trabalho, estes não serão divulgados eletronicamente ou via monografia disponibilizada 
na biblioteca e na Internet. 

 
CAPÍTULO IX 

Do Projeto de Trabalho 
 
Art. 35º - O projeto de TCC da disciplina TCC I, entregue em duas vias no ato da inscrição, 
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deverá conter: 
i. Tema; 
ii. Problema; 
iii. Objetivos; 
iv. Justificativa; 
v. Hipóteses; 
vi. Revisão da bibliográfica e estado atual do tema do TCC; 
vii. Metodologia; 
viii. Cronograma; 
ix. Bibliografia preliminar. 

 
Art. 36º - O Coordenador de TCC poderá recusar projetos de trabalho incompletos e 
concederá o prazo de cinco dias para que o aluno o emende. 
 
Parágrafo Único - O projeto que, após emendado, ainda não reúna requisitos mínimos para 
aprovação poderá ser recusado. 
 
Art. 37º – Após a aprovação do projeto, um exemplar ficará de posse do Coordenador de 

TCC, uma segunda via será encaminhada pelo Coordenador de TCC ao professor 
orientador. 
 
Art. 38º - A mudança de tema só será permitida mediante requerimento e elaboração de um 

novo projeto, ambos sujeitos à aprovação do professor orientador, vedada a mudança de 
orientador. 
 
Parágrafo único - Mudanças, que não comprometam as linhas básicas do projeto, serão 

permitidas a qualquer tempo, desde que autorizadas pelo professor orientador. 

 
CAPÍTULO X 

Dos Relatórios 
 
Art. 39º - Serão exigidos relatórios mensais ou bimestrais sobre o desenvolvimento do TCC, 
contendo informações detalhadas acerca das pesquisas e dos estudos realizados no 
período em consideração, na forma definida pelo professor orientador e entregues em 
prazos fixados, no caso dos parciais, ou nas datas marcadas em calendário estabelecido. 

 
CAPÍTULO XI 

Da Forma Gráfica de Apresentação do TCC 
 
Art. 40º – A apresentação gráfica do TCC deverá atender aos seguintes padrões:  

i. impresso em folhas brancas, papel A4 (210 x 297 mm), tinta preta, em fonte Arial ou 
Times New Roman 12, sendo 14 nos títulos, vedada a inserção de cabeçalho, 

inclusive se referente ao título da monografia ou do capítulo; 
ii. a impressão deverá observar a estrutura e forma dos trabalhos científicos, 

respeitando, rigorosamente, a ortografia em vigor e a gramática da língua 
portuguesa; 

iii. uma via do trabalho, obrigatoriamente, deverá ser encadernada com folhas cosidas e 
com capa dura, na forma de livro, sendo admitido para as demais vias encadernação 
simples, com espiral e, ainda, uma via do trabalho concluído, obrigatoriamente, 
gravada em disquete ou CD-ROM. 

 
Art. 41º - As monografias e os demais relatórios de pesquisa ou desenvolvimento de 
produtos e materiais deverão respeitar as normas vigentes da ABNT para elaboração de 
Trabalhos Acadêmicos contendo, no mínimo: 
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i. Capa: autor, título do trabalho, local e data; 
ii. Folha rosto: autor, título do trabalho, a expressão “Trabalho de Conclusão de Curso 

de Licenciatura em Matemática”, orientador, local e data; 
iii. Folha Bibliográfica; 
iv. Folha de aprovação; 
v. Resumo, em uma página; 
vi. Abstract, em uma página; 
vii. Sumário enumerativo dos itens que compõem o trabalho, na ordem em que se 

apresentam, com a indicação das páginas; 
viii. Texto propriamente dito; 
ix. Referências bibliográficas. 

 
Art. 42º - Em todas as modalidades de TCC o aluno seguirá, preferencialmente, as 
seguintes regras: 

i. Na Introdução, dar-se-á a formulação clara e simples do tema da investigação. São 
definidos os objetivos pretendidos e as condições de realização do trabalho, as 
referências metodológicas e teóricas e a indicação de outros trabalhos sobre o 
mesmo tema; 

ii. O Desenvolvimento é a fundamentação lógica do trabalho de pesquisa, cuja 
finalidade é expor, demonstrar e comprovar a tese ou hipótese aventadas no 
trabalho; 

iii. A Conclusão é a síntese dos argumentos desenvolvidos no trabalho, mediante a 

demonstração lógica das deduções e inferências formuladas no corpo do trabalho; 
iv. Notas explicativas são esclarecimentos adicionais julgados convenientes, 

enumerados em seqüência; 
v. Citações no texto e referências bibliográficas deverão ser elaboradas obedecendo às 

normas vigentes da ABNT. 

 
 

CAPÍTULO XII 
DA BANCA EXAMINADORA 

 
Art. 43º - A banca examinadora terá no mínimo 03 (três) integrantes e será constituída pelo 
Professor Orientador e mais 02 (dois) professores, indicados pelo Professor Orientador 
juntamente com o estudante, devendo haver previsão de mais um membro qualificado como 
suplente. A formação da banca examinadora não deve estar atrelada a ônus financeiro por 
parte do IFBA. 
 
§1º - A banca examinadora será presidida pelo Orientador do TCC; 
 
§2º - Pelo menos 02 (dois) membros da banca examinadora, o orientador de TCC e mais um 
professor, deverão ser lotados na Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática do 
IFBA Campus Eunápolis. O Terceiro membro da banca poderá ser um professor lotado em 

outra coordenação de curso do IFBA ou de outra instituição. 
 
§3º - A banca examinadora deve ser homologada pelo Colegiado do Curso de Licenciatura 
em Matemática do IFBA Campus Eunápolis.O trabalho deverá ser entregue, pelo discente, 
aos membros da banca, em cópia impressa, com antecedência de, pelo menos, 15 (quinze) 
dias antes da data da defesa, com autorização prévia do orientador.  
 
Art. 44º - São atribuições da Banca Examinadora: 

i. Avaliar e qualificar o TCC; 
ii. Avaliar a apresentação oral do TCC; 
iii. Emitir parecer, antes do término do período letivo; 
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iv. Encaminhar, por meio do Orientador, a Ata de Avaliação à Coordenação do Curso de 
Licenciatura em Matemática do IFBA Campus Eunápolis. 

 
 

CAPÍTULO XIII 
DA DEFESA 

 
Art. 45º - A defesa do TCC será uma apresentação aberta ao público e deverá ocorrer no 
âmbito das instalações do IFBA Campus Eunápolis. 
 
Parágrafo Único. - A apresentação do TCC à banca examinadora deverá ocorrer em datas 
que antecedem o término do semestre letivo, estabelecido pelo calendário do IFBA Campus 
Eunápolis, preferencialmente na antepenúltima semana letiva do semestre. 
 
Art. 46º - A defesa do TCC seguirá a seguinte sequência de atividades:  

i. Cabe ao professor orientador iniciar os trabalhos;  
ii. O discente terá, no máximo, 30 (trinta) minutos para fazer a defesa do TCC;  
iii. A arguição dos membros da Banca será feita logo após a defesa por parte do 

discente; e 
iv. Ao término da defesa a banca se reunirá para a atribuição do conceito.  
v. Cabe ao presidente da banca fazer a leitura da ata e tornar público o conceito 

atribuído.  
 
 
Art. 47º - Não havendo o comparecimento de, no mínimo 03 (três) membros da banca 
examinadora, deve ser marcada nova data para a defesa no prazo máximo de 01 (uma) 
semana. 
 
Art. 48º - A banca examinadora, por maioria, pode determinar ao aluno que reformule 
aspectos do seu TCC. 
 
§1º - Quando for determinada que haja a reformulação de partes do TCC, a nota não deve 
ser lançada na caderneta até que sejam entregues os exemplares corrigidos; 
 
§2º - O prazo para apresentar as alterações determinadas é de no máximo 15 (quinze) dias 

a partir da data da defesa; 
 
§ 3º - O aluno deverá entregar ao Coordenador de TCC do Curso de Licenciatura em 
Matemática do IFBA Campus Eunápolis a versão final do TCC, acompanhada de declaração 

do Orientador, atestando que as sugestões foram acatadas e as correções realizadas pelo 
aluno. 
 
Art. 49º - A Ata da defesa do TCC deve ser assinada por todos os membros da banca 

examinadora. 
 
Art. 50º - O aluno que não entregar o TCC, ou que não se apresentar para a sua defesa 
oral, sem motivo justificado, estará automaticamente reprovado na disciplina TCC. 
 
§1º - Considera-se como motivo justificado: 

i. Tratamento de saúde comprovado através de atestado médico contendo CID da 
doença e CREMEB do médico e devidamente homologado pelo Serviço Médico- 
Odontológico do IFBA; 

ii. Falecimento de parentes de 1º grau comprovado através de atestado de óbito, desde 
que a defesa se realize dentro do período de ocorrência; 
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iii. Motivo decorrente de casos fortuitos ou de força maior, que impeça a vinda do aluno 
ao IFBA Campus Eunápolis no dia e hora marcados para a defesa; 

iv. Obrigações com o Serviço Militar; 
v. Pelo exercício do voto (um dia anterior e um dia posterior à data da eleição se 

coincidentes com a realização da defesa). 
 
§2º - Em caso de justificativa comprovada, o aluno terá até 48 (quarenta e oito) horas após a 
data marcada, para solicitar à Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática do 
IFBA Campus Eunápolis nova defesa, por meio da GRA/CORES, cabendo ao Professor 
Orientador consultar a banca examinadora sobre uma nova data para defesa. 
 
§3º - A nova data para a defesa não poderá ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias a partir 
da data inicial prevista. 
 
Art. 51º - A reprovação será definitiva, nos casos em que houver, tendo o aluno que cursar 
novamente a disciplina TCC. 
 
Art. 52º - O discente terá até o último dia do período determinado para a realização das 

provas finais do semestre em curso ou de 15 (quinze) dias a partir da data da defesa, o que 
ocorrer primeiro, para depositar na Coordenação do Curso a versão final do trabalho, com o 
encaminhamento do Professor Orientador. 
 
Parágrafo Único. - A versão final deverá ser entregue em 03 (três) cópias: uma impressa e 
encadernada, e outras 02 (duas) em mídia devidamente identificadas de CD-ROM ou DVD-
ROM, com o arquivo em formato pdf ou similar.  
 
Art. 53º Fica vedada a convalidação de TCC realizado em outro curso de graduação.  

 
CAPÍTULO XIV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 54º - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de 
Licenciatura em Matemática do IFBA Campus Eunápolis, ouvidos, quando couber, o 
Coordenador de TCC e o professor Orientador. 
 
Art. 55º - Este regimento entra em vigor após sua aprovação. 
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APÊNDICE D REGIMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO IFBA – CAMPUS EUNÁPOLIS  

 

 

CAPÍTULO I 

 

DA CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Artigo 1.º – Este instrumento legal regulamenta o Estágio Supervisionado do Curso de 

Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia (IFBA) Campus Eunápolis, em relação aos pré-requisitos, supervisão e orientação dos 

estudantes-estagiários, elaboração do planejamento, relatório de estágio e critérios de 

avaliação. 

 

Artigo 2.º - Entende-se por Estágio Supervisionado experiências em atividades inerentes ao 

exercício profissional, no campo da docência, sob a supervisão e orientação direta do 

Professor Orientador de Estágio, visando ao processo de aprendizagem para 

complementação da formação inicial do licenciando em Matemática. 

 

Parágrafo Único. - O Estágio Supervisionado constitui-se em um dos componentes 

curriculares da Licenciatura em Matemática do IFBA Campus Eunápolis, de natureza 

articuladora entre o ensino, pesquisa e extensão, e deve ser iniciado a partir da segunda 

metade do Curso de Licenciatura em Matemática com matrícula, duração e alocação 

estabelecidas conforme Projeto Pedagógico do Curso, em acordo com as normatizações 

legais em vigência, lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, CNE/CP01/2002, CNE/CP02/2002 e Diretrizes Curriculares Nacionais 

da Licenciatura em Matemática. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DA NATUREZA DO ESTÁGIO E DOS OBJETIVOS 

 

Artigo 3.º - O Estágio Supervisionado consiste em atividade curricular de base pedagógica, 
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na ação docente, que possibilite a vivência profissional, conforme previsto no projeto 

elaborado pelo Estagiário, em consonância com o Supervisor de Estágio e aprovado pelo 

Professor Orientador. 

 

Parágrafo Único. - O Estágio Supervisionado se constitui em momento próprio para o 

fortalecimento da articulação teoria/prática e momento oportuno para a prática específica de 

aprendizagens inerentes a contextos da profissão, previstos no perfil profissional do Projeto 

Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática do IFBA Campus Eunápolis. 

 

Artigo 4.º – São objetivos do componente Estágio Supervisionado: 

 

I - Oportunizar ao acadêmico do Curso de Licenciatura em Matemática aprendizagem social, 

profissional e cultural que lhe possibilitem o preparo para o exercício da docência e de 

futuras atividades profissionais; 

II - Proporcionar o conhecimento da realidade das instituições escolares ou espaços 

socioeducativos em sua organização, funcionamento, estrutura e relações sociais e 

humanas entre os diferentes segmentos presentes na comunidade escolar, com ênfase para 

a prática pedagógica nela desenvolvida. Num segundo momento, focalizar o ensino da 

Matemática desenvolvido nas escolas ou espaços socioeducativos, culminando com a 

elaboração e desenvolvimento de intervenções e projetos interdisciplinares incorporando 

resultados da produção de pesquisa em Ensino, especialmente em Ensino de Matemática; 

III – Promover o processo de integração Campo de Estágio e IFBA Campus Eunápolis, 

possibilitando o intercâmbio de conhecimentos e experiências; 

IV – Oportunizar ao acadêmico a convivência com a aplicação teórico-prática dos princípios 

fundamentais da Matemática, no processo de ensino-aprendizagem, que pressupõe o saber 

comunicar, compreender, analisar, refletir, avaliar, problematizar, planejar, intervir, superar e 

criar soluções durante todo o processo. 

Artigo 5.º – O componente curricular Estágio Supervisionado tem duração mínima de 400 

horas conforme Resolução do CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002. 

 

Artigo 6.º – O estágio deve estar vinculado ao campo profissional do Licenciado em 

Matemática. 

 

Artigo 7.° – O Estágio Supervisionado será realizado em unidades escolares ou espaços 

socioeducativos da rede pública municipal, estadual e federal do município de Eunápolis na 

forma de convênio entre essas instituições e o IFBA Campus Eunápolis. 
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CAPÍTULO III 

 

DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO DO COMPONENTE 

CURRICULAR ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Artigo 8.° – A estrutura do componente curricular Estágio Supervisionado envolve os 

seguintes atores: 

 

I – Coordenação do Estágio: uma unidade operacional que integra o conjunto de atividades 

didático-pedagógicas relativo ao estágio curricular supervisionado, dos cursos do 

IFBA/Campus Eunápolis;  

II – Professor-Orientador de Estágio: professor do IFBA Campus Eunápolis licenciado em 

Matemática responsável pelo componente curricular Estágio Supervisionado ao qual cabe a 

orientação, supervisão e avaliação do estágio; 

III – Supervisor de Estágio: professor regente licenciado em Matemática ou educador social 

vinculado ao Campo de Estágio capaz de co-orientar, co-supervisionar e co-avaliar as 

atividades do estagiário em consonância com os objetivos do componente curricular; 

IV – Estagiário: acadêmico do Curso de Licenciatura em Matemática do IFBA Campus 

Eunápolis, matriculado no componente curricular Estágio Supervisionado. 

 

 

 

 

Seção I 

Da Coordenação de Estágio 

 

Artigo 9.º – A Coordenação de estágio visa propor ao estagiário o aperfeiçoamento e a 

complementação de sua formação profissional, social e cultural, mantendo relações 

permanentes com a coordenação do curso e outras instituições de ensino que oferecem 

oportunidades e campos de estágio. É composta por um professor nomeado pela direção da 

instituição, auxiliado sempre pelo coordenador do curso, que reporta aos discentes quanto 

às questões específicas de seus conteúdos. As atribuições da Coordenação de Estágio 

Curricular Supervisionado são: 
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I – Orientar os alunos e escolas sobre o conteúdo do termo de compromisso e normas legais 

de estágio, para mostrar aos mesmos a importância do estágio no enriquecimento 

profissional e do currículo; 

II – Elaborar cartas, ofícios, termos de compromissos, projetos e relatórios para 

encaminhamento aos interessados; 

III – Informar e orientar a política e cultura do estágio; 

IV – Promover a integração acadêmica entre o IFBA/Campus Eunápolis e a comunidade; 

V – Revisão dos documentos escritos de forma a reforçar aspectos positivos e corrigir 

possíveis erros de registro; 

VI – Oportunizar experiências ao estagiário por meio de tarefas específicas do campo de 

atuação profissional; 

 

Seção II 

Do Professor–Orientador de Estágio 

 

Artigo 10.º – O Professor-Orientador de Estágio é o professor responsável pela orientação 

do estágio, concursado para o componente curricular Estágio Supervisionado, a quem cabe: 

 

I – Fornecer as orientações gerais do componente curricular e deste regimento aos demais 

atores, centralizando os procedimentos referentes ao Estágio Supervisionado em 

Matemática; 

II – Orientar e acompanhar o aluno durante o desenvolvimento do componente curricular 

Estágio Supervisionado; 

III – Realizar orientação com visitas in loco; 

IV – Supervisionar o Estagiário no Campo de Estágio, verificando inclusive o cumprimento 

de Termo de Compromisso de Estágio; 

V – Exercer atividades de acompanhamento e avaliação do aluno, nos diversos Campos de 

Estágio; 

VI – Fazer as escolhas das instituições cedentes do estágio e promover a articulação entre o 

IFBA Campus Eunápolis e essas instituições. 

 

§ 1. º - O professor responsável pelo componente curricular Estágio Supervisionado deverá 

ser Licenciado em Matemática e possuir Especialização em Educação ou na área de 

Educação Matemática. 

 

Seção III 
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Do Supervisor de Estágio 

 

Artigo 11.° – O Supervisor de Estágio é o professor regente licenciado em Matemática ou 

educador social vinculado ao Campo de Estágio, a quem cabe: 

 

I – Proporcionar ao Estagiário atividades de aprendizagem social, profissional, cultural, 

compatíveis com a formação do professor para atuar na educação básica; 

II – Ser responsável direto no Campo de Estágio pela supervisão, acompanhamento e 

avaliação do desempenho, de até 03 (três) estagiários simultaneamente; 

III – Orientar a elaboração do plano de atividades do estágio do aluno; 

IV – Prestar informações referentes às atividades do aluno ao Professor-Orientador de 

Estágio; 

V - Encaminhar a 1ª via do Termo de Compromisso ao Professor-Orientador do IFBA 

Campus Eunápolis e comunicar, a este a interrupção, conclusão ou as eventuais 

modificações do convencionado neste; 

VI - Avaliar o aluno, ao término do período de estágio, utilizando os formulários padrão 

estabelecidos para os estágios supervisionados da Licenciatura em Matemática do IFBA 

Campus Eunápolis. 

 

Parágrafo Único. – Caberá ao Professor-Orientador de Estágio, de posse dos Relatórios 

Parciais, do Relatório Final, dos formulários de Avaliação de Estágio e Declaração de 

Estágio Realizado, avaliar o estágio. 

 

Seção IV 

Do Estagiário 

 

Artigo 12.° – O Estagiário é o acadêmico do Curso de Licenciatura em Matemática do IFBA 

Campus Eunápolis, matriculado no componente curricular Estágio Supervisionado, a quem 

compete: 

 

I – Participar das atividades acadêmicas e/ou do campo programadas para o estágio; 

II – Solicitar autorização ao professor orientador para efetuar qualquer alteração ou troca 

durante o estágio; 

III – Registrar por escrito quaisquer problemas relevantes constatados no decorrer do 

estágio e notificar a coordenação; 

IV – Realizar autoavaliação do processo de aprendizagens em cada estágio curricular; 
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V – Cumprir, com eficiência, as tarefas que lhe sejam referentes, dentro do espírito de 

equipe; 

Cumprir a carga horária de Estágio Supervisionado e as atividades de avaliação previstas no 

Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática; 

VI – Comparecer nos locais de estágio, escolhidos pelo Professor-Orientador de estágio, 

munido da documentação exigida, sendo pontual e assíduo durante seu tempo de 

permanência nesses locais; 

VII – Respeitar as normas regimentais e disciplinares da instituição onde se realiza o 

estágio; 

VIII – Apresentar a documentação exigida pelo IFBA Campus Eunápolis, quanto ao Estágio 

Supervisionado; 

IX – Participar de todos os processos de estágio, segundo o plano aprovado pelo Professor-

Orientador de Estágio; 

X – Buscar, junto ao Supervisor de Estágio, informações para o projeto de trabalho a ser 

desenvolvido na turma escolhida para regência; 

XI – Elaborar o Projeto/Planejamento de Estágio junto ao Professor Orientador, obedecendo 

os prazos, considerando os tempos institucionais para tal realização; 

XII – Realizar as atividades programadas no projeto/Planejamento do Estágio; 

XIII – Comunicar por escrito ao Coordenador de Estágio, ao Professor-Orientador e ao 

Professor Supervisor de Estágio eventuais alterações no plano de estágio; 

XIV – Conhecer e cumprir às normas das entidades cedentes, respondendo pelas perdas e 

danos causados pela inobservância das normas estabelecidas; 

XV – Elaborar o Relatório correspondente ao desenvolvimento do Estágio, conforme 

orientações indicadas no capítulo V, desse anexo. 

 

Artigo 12.° – Será considerado abandono de Estágio o não cumprimento das atividades 

programadas a partir da data da confirmação do Estágio. 

 

CAPÍTULO IV 

 

ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO RELATO DE ESTÁGIO 
 
 
Artigo 13.° – O Relatório de estágio a ser entregue no final de cada estágio deverá conter, 

seguindo o modelo específico estabelecido pelo Professor-Orientador de estágio: 

 

I – Descrição de como foi realizada a coleta de dados para o conhecimento da realidade, 
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análise e levantamento das necessidades. Tanto a nível geral de instituição, como também 

de forma mais específica com os sujeitos implicados no desenvolvimento da prática de 

estágio; 

II – A descrição de como aconteceram às práticas e projetos implementados:  

a) A escolha do tema trabalhado, qual foi o envolvimento do grupo e as intervenções do 

estagiário; 

b) A forma de condução das estratégias; 

c) A motivação ou não do grupo; 

d) As formas de mediação utilizadas durante o desenvolvimento do trabalho; 

e) As dificuldades ou facilidades do processo. 

III – Analisar as problemáticas surgidas durante o estágio apoiando-se em referenciais 

teóricos estudados ao longo do curso ou em referenciais que ajudem a pensar e repensar as 

questões de ensino e de aprendizagem que se fizeram presentes durante a prática 

pedagógica; 

IV – Desenvolver uma síntese conclusiva do referido estágio, onde deverão constar os 

aspectos relevantes da prática, aspectos que poderiam ser melhorados e as aprendizagens 

significativas ocorridas a partir dessa prática; 

V – Anexos: 

a) O planejamento; 

b) Os planos e aula; 

c) Formulários de frequências de observação e regência e avaliação do supervisor;  

b) Materiais utilizados (listas de exercícios, avaliações, sequências didáticas, etc); 

c) As estratégias significativas utilizadas, dentre outros. 

 

CAPÍTULO V 

 

DA MATRÍCULA E DA FREQUÊNCIA DO ESTAGIÁRIO 

 

Artigo 14.° – Podem matricular-se nas disciplinas de Estágio Supervisionado os alunos do 

Curso de Licenciatura em Matemática do IFBA Campus Eunápolis, atendendo aos seus 

respectivos pré-requisitos. 

 

Parágrafo Único: O período de matrícula será o mesmo fixado pelo calendário oficial do 

IFBA Campus Eunápolis. 
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CAPÍTULO VI 

 

DA AVALIAÇÃO 

 

Artigo 15.° – A avaliação se realizará durante e ao final de cada etapa a partir de seus 

aspectos qualitativos e quantitativos das atividades realizadas pelos estagiários tanto no 

interior do IFBA/Campus Eunápolis, quanto nos campos de estágio. Serão considerados 

para fins de avaliação no estágio: 

 

I – Frequência integral nas atividades no Campo de Estágio; 

II – Participação e cumprimento de atividades nas aulas de estágio ocorridas IFBA Campus 

Eunápolis; 

III – Cumprimento das atividades exigidas na instituição, campo do Estágio Supervisionado; 

IV – Formulário de Avaliação devidamente preenchido pelo Professor Supervisor; 

V – Entrega do relatório final de estágio, conforme descrições constantes nesse documento, 

em modelo padrão indicado pelo Professor-Orientador de Estágio. 

 

§ 1. º - O aluno poderá ser desligado do estágio, caracterizando sua reprovação na 

disciplina, no descumprimento das Normas Disciplinares e Regulamentares da Escola 

Campo. 

 

Artigo 16.° – Para conclusão do componente curricular Estágio Supervisionado o aluno 

deverá cumprir todas as etapas do estágio previstas neste regimento. 

 

Artigo 17.° – A reprovação por frequência ou por insuficiência no aproveitamento implica na 

repetição da referida fase dos Estágios Curriculares Supervisionados e, mediante nova 

matrícula. 

 

Artigo 18.° – Não caberá, nas disciplinas de Estágios Supervisionados, exame final, 

previstos para as demais disciplinas. 

 

Artigo 19.° – A aprovação nos estágios supervisionados é condição indispensável para que 

o aluno seja diplomado. Somente pode colar grau o aluno aprovado nos Estágios 

Curriculares Supervisionados. 

 

CAPÍTULO VII 
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DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

MATEMÁTICA 
 
Artigo 20.° - O Estágio Supervisionado em Matemática I, que ocorre no 6º período do curso, 

com carga horária total de 105 horas, referente a:  Elaboração do projeto de estágio para os 

anos iniciais do Ensino Fundamental II; Planejamento de atividades didáticas: plano de 

curso; plano de aula, produção de materiais/sequencias didáticas e regência. Descrito em 

detalhes na tabela seguinte: 

 

 

ESTÁGIO SUPERVISINADO EM MATEMÁTICA I 
 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA: 
 
1) Orientações e discussões gerais do estágio, dividida da seguinte forma (Parte Teórica –           
40 horas): 
 

 Encontros presenciais no IFBA/Campus Eunápolis – 30 horas; 

 Encontros à Distância na plataforma moodle IFBA – 15 horas.  

 
2) Escola Campo de Estágio, dividida da seguinte forma (Parte Prática – 65 horas): 
 

 02 semanas (10 aulas) de observação de aulas do professor supervisor, na turma de   
estágio – 10 horas; 

 08 semanas (40 aulas) de regência no Ensino Fundamental II, em turmas de 6º ou 7º       
ano – 30 horas; 

 Elaboração de Planejamento, Planos de Aulas, atividades/projetos, relatório de           
estágio – 15 horas; 

 Observação da estrutura organizacional, administrativa e pedagógica da escola 
campo e da dinâmica do cotidiano no espaço escolar e nas salas de aula, 
obedecendo os direcionamentos e atividades abaixo indicadas – 05 horas.  
 Caracterização da escola: Mantenedora, nível de atuação, localização, 

número de alunos, aspectos materiais, etc.; 
 Serviços prestados ao público-alvo; 
 As funções do diretor para a obtenção dos objetivos propostos no Projeto 

Político Pedagógico; 
 A estrutura e o funcionamento da escola em função dos recursos materiais e 

humanos utilizados; 
 A atuação do pessoal docente, técnico e administrativo; 
 As relações que se estabelecem na escola entre professores, corpo 

técnico/administrativo e alunos; 
 A apreciação acerca das condições dos móveis e utensílios e das instalações 

físicas; 
 A apreciação das condições e uso da Biblioteca e Laboratórios; 
 Apreciações das condições de uso da Cantina, Sanitários, quadras e áreas de 

convivência; 
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 As relações da escola com a comunidade; 
 A utilização racional dos recursos materiais e humanos para atingir os 

objetivos da instituição; 
 Ação do pessoal envolvido com os vários serviços da instituição para 

obtenção dos objetivos institucionais; 
 Análise de livros didáticos atuais e utilizados no Ensino Fundamental bem 

como a dinâmica legal de escolha para utilização dos mesmos. Análise: 
diários de classe, Proposta Pedagógica e Calendário Escolar; 

 Diagnosticar e caracterizar o cotidiano escolar da Instituição campo: 
observação do trabalho realizado em sala, espaços e tempos escolares do 
conteúdo específico, organização do trabalho escolar (Planos de curso, 
Sistema de Avaliação e recuperação). Concepções pedagógicas que 
permeiam a prática do professor no Ensino Fundamental. Participação em 
reuniões de formação pedagógica, de professores, de conselho de classe. 

 
OBS.: As atividades propostas poderão ser desenvolvidas a partir de: Pesquisa 

Bibliográfica e de Campo, entrevistas, relatórios, observações do cotidiano 
escolar de acordo com a programação. 

 

 

Artigo 21.° - O Estágio Supervisionado em Matemática II, que ocorre no 7º período do 

curso, com carga horária total de 105 horas, referente a:  Elaboração do projeto de estágio 

para os anos finais do Ensino Fundamental II; Planejamento de atividades didáticas: plano 

de curso; plano de aula, produção de materiais/sequencias didáticas e regência. Descrito 

em detalhes na tabela seguinte: 

 

ESTÁGIO SUPERVISINADO EM MATEMÁTICA II 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA: 
 
1) Orientações e discussões gerais do estágio, dividida da seguinte forma (Parte Teórica –           
40 horas): 
 

 Encontros presenciais no IFBA/Campus Eunápolis – 26 horas; 

 Encontros à Distância na plataforma moodle IFBA – 14 horas.  

 
2) Escola Campo de Estágio, dividida da seguinte forma (Parte Prática – 65 horas): 
 

 02 semanas (10 aulas) de observação de aulas do professor supervisor, na turma de    
estágio – 8 horas; 

 08 semanas (40 aulas) de regência no Ensino Fundamental II, em turmas de 8º ou 9º       
ano – 34 horas; 

 Elaboração de Planejamento, Planos de Aulas, atividades/projetos, relatório de           
estágio – 13 horas; 

 Observação da estrutura organizacional, administrativa e pedagógica da escola campo e 
da dinâmica do cotidiano no espaço escolar e nas salas de aula, obedecendo os 
direcionamentos e atividades abaixo indicadas – 10 horas.  
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 Caracterização da escola: Mantenedora, nível de atuação, localização, número de 
alunos, aspectos materiais, etc.; 

 Serviços prestados ao público-alvo; 
 As funções do diretor para a obtenção dos objetivos propostos no Projeto Político 

Pedagógico; 
 A estrutura e o funcionamento da escola em função dos recursos materiais e 

humanos utilizados; 
 A atuação do pessoal docente, técnico e administrativo; 
 As relações que se estabelecem na escola entre professores, corpo 

técnico/administrativo e alunos; 
 A apreciação acerca das condições dos móveis e utensílios e das instalações 

físicas; 
 A apreciação das condições e uso da Biblioteca e Laboratórios; 
 Apreciações das condições de uso da Cantina, Sanitários, quadras e áreas de 

convivência; 
 As relações da escola com a comunidade; 
 A utilização racional dos recursos materiais e humanos para atingir os objetivos da 

instituição; 
 Ação do pessoal envolvido com os vários serviços da instituição para obtenção dos 

objetivos institucionais; 
 Análise de livros didáticos atuais e utilizados no Ensino Fundamental bem como a 

dinâmica legal de escolha para utilização dos mesmos. Análise: diários de classe, 
Proposta Pedagógica e Calendário Escolar; 

 Diagnosticar e caracterizar o cotidiano escolar da Instituição campo: observação 
do trabalho realizado em sala, espaços e tempos escolares do conteúdo 
específico, organização do trabalho escolar (Planos de curso, Sistema de 
Avaliação e recuperação). Concepções pedagógicas que permeiam a prática do 
professor no Ensino Fundamental. Participação em reuniões de formação 
pedagógica, de professores, de conselho de classe. 

 
OBS.: As atividades propostas poderão ser desenvolvidas a partir de: Pesquisa 

Bibliográfica e de Campo, entrevistas, relatórios, observações do cotidiano 
escolar de acordo com a programação. 

 

 

Artigo 22.° - O Estágio Supervisionado em Matemática III, que ocorre no 8º período do 

curso, com carga horária total de 105 horas, referente a:  Elaboração do projeto de estágio 

para o Ensino Médio; Planejamento de atividades didáticas: plano de curso; plano de aula, 

produção de materiais/sequencias didáticas e regência. Descrito em detalhes na tabela 

seguinte: 

 

ESTÁGIO SUPERVISINADO EM MATEMÁTICA III 
 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA: 
 
1) Orientações e discussões gerais do estágio, dividida da seguinte forma (Parte Teórica –           
40 horas): 
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 Encontros presenciais no IFBA/Campus Eunápolis – 30 horas; 

 Encontros à Distância na plataforma moodle IFBA – 15 horas.  

 
2) Escola Campo de Estágio, dividida da seguinte forma (Parte Prática – 65 horas): 
 

 02 semanas (08 aulas) de observação de aulas do professor supervisor, na turma de   
estágio – 6 horas; 

 10 semanas (40 aulas) de regência no Ensino Médio, em turmas de 1º, 2º ou 3º                
ano – 34 horas; 

 Elaboração de Planejamento, Planos de Aulas, atividades/projetos, relatório de           
estágio – 15 horas; 

 Observação da estrutura organizacional, administrativa e pedagógica da escola campo e 
da dinâmica do cotidiano no espaço escolar e nas salas de aula, obedecendo os 
direcionamentos e atividades abaixo indicadas – 5 horas.  
 Caracterização da escola: Mantenedora, nível de atuação, localização, número de 

alunos, aspectos materiais, etc.; 
 Serviços prestados ao público-alvo; 
 As funções do diretor para a obtenção dos objetivos propostos no Projeto Político 

Pedagógico; 
 A estrutura e o funcionamento da escola em função dos recursos materiais e 

humanos utilizados; 
 A atuação do pessoal docente, técnico e administrativo; 
 As relações que se estabelecem na escola entre professores, corpo 

técnico/administrativo e alunos; 
 A apreciação acerca das condições dos móveis e utensílios e das instalações 

físicas; 
 A apreciação das condições e uso da Biblioteca e Laboratórios; 
 Apreciações das condições de uso da Cantina, Sanitários, quadras e áreas de 

convivência; 
 As relações da escola com a comunidade; 
 A utilização racional dos recursos materiais e humanos para atingir os objetivos 

da instituição; 
 Ação do pessoal envolvido com os vários serviços da instituição para obtenção 

dos objetivos institucionais; 
 Análise de livros didáticos atuais e utilizados no Ensino Médio bem como a 

dinâmica legal de escolha para utilização dos mesmos. Análise: diários de classe, 
Proposta Pedagógica e Calendário Escolar; 

 Diagnosticar e caracterizar o cotidiano escolar da Instituição campo: observação 
do trabalho realizado em sala, espaços e tempos escolares do conteúdo 
específico, organização do trabalho escolar (Planos de curso, Sistema de 
Avaliação e recuperação). Concepções pedagógicas que permeiam a prática do 
professor no Ensino Médio. Participação em reuniões de formação pedagógica, 
de professores, de conselho de classe. 

 
OBS.: As atividades propostas poderão ser desenvolvidas a partir de: Pesquisa 

Bibliográfica e de Campo, entrevistas, relatórios, observações do cotidiano escolar 
de acordo com a programação. 

 

Artigo 23.° - O Estágio Supervisionado em Matemática IV, que ocorre no 9º período do 

curso, com carga horária total de 105 horas, referente a:  Elaboração do projeto de estágio 

para espaços de Educação Não Formal; Planejamento de atividades didáticas: plano de 
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curso; plano de aula, produção de materiais/sequencias didáticas e regência. Descrito em 

detalhes na tabela seguinte: 

 

ESTÁGIO SUPERVISINADO EM MATEMÁTICA IV 

 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA: 
 
1) Orientações e discussões gerais do estágio, dividida da seguinte forma (Parte Teórica –           
40 horas): 
 

 Encontros presenciais no IFBA/Campus Eunápolis – 26 horas; 

 Encontros à Distância na plataforma moodle IFBA – 14 horas.  

 
2) Escola Campo de Estágio, dividida da seguinte forma (Parte Prática – 50 horas): 
 

 02 semanas de observação de aulas do professor supervisor ou educador social, no 
local de estágio – 7 horas; 

 05 semanas de regência em espaços de Educação Não Formal – 18 horas; 

 Elaboração de Planejamento, Planos de Aulas, atividades/projetos, relatório de           
estágio – 15 horas; 

 Observação da estrutura organizacional, administrativa e pedagógica da escola 
campo e da dinâmica do cotidiano no espaço escolar e nas salas de aula, 
obedecendo os direcionamentos e atividades abaixo indicadas – 10 horas.  
 Caracterização do ambiente de estágio: Mantenedora, nível de atuação, 

localização, número de alunos/público-alvo, aspectos materiais, etc.; 
 Serviços prestados ao público-alvo; 
 As funções do diretor ou figura responsável pela instituição, para a obtenção 

dos objetivos propostos no Projeto Político Pedagógico ou projetos que 
norteiam as questões de ensino; 

 A estrutura e o funcionamento da instituição em função dos recursos materiais 
e humanos utilizados; 

 A atuação do pessoal docente, técnico e administrativo; 
 As relações que se estabelecem na instituição entre professores/educadores 

sociais, corpo técnico/administrativo e alunos/público-alvo; 
 A apreciação acerca das condições dos móveis e utensílios e das instalações 

físicas; 
 A apreciação das condições e uso da Biblioteca, Laboratórios e outros 

espaços equivalentes que possam existir na intituição; 
 Apreciações das condições de uso da Cantina, Sanitários, quadras e áreas de 

convivência, etc; 
 As relações da instituição com a comunidade; 
 A utilização racional dos recursos materiais e humanos para atingir os 

objetivos da instituição; 
 Ação do pessoal envolvido com os vários serviços da instituição para 

obtenção dos objetivos institucionais; 
 Análise de livros didáticos e/ou outros materiais utilizados, bem como a 

dinâmica legal de escolha para utilização dos mesmos. Análise: diários de 
classe, Proposta Pedagógica e Calendário Escolar ou outros documentos 
norteadores do processo de ensino e aprendizagem; 

 Diagnosticar e caracterizar o cotidiano escolar da Instituição campo: 
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observação do trabalho realizado em sala, espaços e tempos escolares do 
conteúdo específico, organização do trabalho escolar (Planos de curso, 
Sistema de Avaliação e recuperação). Concepções pedagógicas que 
permeiam a prática do professor nesse ambientel. Participação em reuniões 
de formação pedagógica, de professores, de conselho de classe ou outros 
momentos pedagógicos. 

 
OBS.: As atividades propostas poderão ser desenvolvidas a partir de: Pesquisa 

Bibliográfica e de Campo, entrevistas, relatórios, observações do cotidiano 
escolar de acordo com a programação. 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

DA CARGA HORÁRIA DOCENTE 

 

Artigo 24.°– A carga horária definida para os componentes de Estágio no Projeto do Curso 

de Licenciatura em Matemática do IFBA Campus Eunápolis, deverá ser computada em sua 

totalidade, no horário do docente. 

 

Artigo 25.°– No plano de trabalho individual do professor da disciplina Estágio 

Supervisionado deverá ser computada a carga horária semanal das atividades de 

supervisão no Campo de Estágio e mais as horas referentes às aulas no IFBA. 

 

Artigo 26.°– O Professor-Orientador deverá realizar, no mínimo, 2 (duas) visitas por aluno 

durante o período de regência. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DO APROVEITAMENTO DE EXPERIÊNCIAS DE ENSINO 

 

Artigo 27.°- Os discentes que, comprovadamente mediante apresentação de 

documentação, estiverem em efetiva regência, poderão ter suas aulas computadas, 

valendo-se da prerrogativa legal concedida, sobretudo pela Res. CNE/CP nº 01 e 02/2002 

que permite redução da carga horária neste componente a quem já exerce atividade 

docente regular na Educação Básica. Tal prerrogativa vale para cada semestre em apreço. 
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Artigo 28.°- Os discentes que estiverem em atividade docente, com no mínimo dois anos 

ininterrupto no Ensino Fundamental - 3º ou 4º ciclo e com no mínimo dois anos ininterruptos 

no Ensino Médio, poderão ter carga horária dos componentes de Estágio Supervisionado 

reduzida, em até 200 horas, no qual ocorra efetiva regência de classe, em Ensino 

Fundamental e Médio, respectivamente, após parecer do Coordenador de Estágio apreciado 

pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática do IFBA Campus Eunápolis. 

 

§ 1. º - O discente deverá estar em atividade docente, sendo professor efetivo da instituição 

reconhecida pela MEC ou entidade devidamente registrada, para o caso de Educação Não 

Formal, no semestre em Curso, referente ao nível de Ensino e a modalidade do qual solicita 

dispensa. 

 

§ 2. º - É necessária apresentação dos seguintes documentos comprobatórios para 

solicitação de redução de carga horária: 

 

a) Declaração de vínculo com a Instituição, contendo tempo de serviço, nível de Ensino em 

que atuou e atua, e carga-horária; 

b) Primeiro e último contracheques, referentes ao vínculo empregatício; 

c) Planejamento das atividades desenvolvidas na Instituição de ensino que possui vinculo. 

 

CAPÍTULO IX 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 29.°– Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Professor-Orientador 

de Estágio ou pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática do IFBA Campus 

Eunápolis. 

 

Artigo 30.° – Este regimento entra em vigor na data de sua aprovação. 
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APÊNDICE E NORMAS GERAIS DO AACC DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA  

 
CAPÍTULO I 

 

DA NATUREZA E OBJETIVOS 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Licenciatura, em seu parecer 
CNE/CES 1.303/2001, estabelece o cumprimento de 200 horas de Atividades Acadêmico- 
Científico-Culturais (AACC) pelos licenciandos como parte da exigência para integralização 
curricular. Desse modo, as Atividades Acadêmico-Científico-Culturais que integram o 
currículo dos Cursos de Licenciatura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
da Bahia - IFBA, como requisitos curriculares suplementares de livre escolha, estão aqui 
normatizadas.  

De acordo com as Diretrizes Curriculares, as Atividades Acadêmico-Científico-
Culturais têm por finalidade oferecer aos acadêmicos das Licenciaturas oportunidades de 
enriquecimento didático, curricular, científico e cultural. Trata-se, pois, de um componente 
curricular capaz de articular as diversas abordagens presentes no processo formativo, 
ampliando-o e tornando-o mais flexível. As 200 horas de AACC, obrigatórias para a 
integralização do currículo dos Cursos de Licenciatura do IFBA constituem-se de 
experiências educativas que visam à ampliação do universo cultural dos licenciandos e ao 
desenvolvimento da sua capacidade de produzir significados e interpretações sobre as 
questões sociais, de modo a potencializar a qualidade da ação educativa.  

São consideradas como Atividades Acadêmico-Científico-Culturais as experiências 
adquiridas pelos licenciandos, durante o curso, em espaços educacionais diversos, formais 
e não formais.  

As Atividades Acadêmico Científico Culturais tem como objetivos:  
i. complementar os conteúdos não previstos nas componentes curriculares;  
ii. reconhecer habilidades e competências dos estudantes adquiridas fora do 

ambiente acadêmico;  
iii. estimular prática de estudos independentes e aprimoramento profissional; IV – 

trazer as realidades regionais para o contexto de sua graduação;  
iv. valorizar a participação em ações comunitárias e sociais. 

 

CAPÍTULO II 

 

DA ORGANIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DO AACC 

  
As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais serão organizadas e validadas nos 

Cursos de Licenciaturas dos IFBA, observando os seguintes princípios: 
1. Somente poderão ser consideradas como Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 

as atividades realizadas pelo licenciando a partir do seu ano de ingresso no IFBA; 
2. As atividades em que participar o aluno em períodos de afastamento do Curso ou 

trancamento de matrícula não serão validadas.  
3. É responsabilidade do aluno, procurar e desenvolver estas atividades de caráter 

complementar obrigatório ao seu Currículo.  
4. O não cumprimento da carga horária mínima institucionalmente definida para as 

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

6. O Colegiado do Curso, dentro da carga horária total do currículo da Licenciatura, 
destinará o mínimo de 200 (duzentas) horas para as Atividades Acadêmico-
Científico-Culturais;  

7. O Colegiado poderá acrescentar outras Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 
que não estão previstas nesse catálogo, específicas da área, desde que aprovadas 
em reunião plenária do Colegiado;  

8. As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais, para serem reconhecidas e 
incorporadas à carga horária necessária à integralização do Curso de Licenciatura, 
deverão ser validadas pelo Colegiado do Curso. A validação deve ser requerida 
pelo licenciando por meio de formulário próprio (ANEXO C);  

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

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

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

12. Os licenciandos ingressantes nos Cursos de Licenciatura através de 
transferência ou reingresso ficam sujeitos ao cumprimento da carga horária 
estabelecida para as Atividades Acadêmico-Científico-Culturais, podendo solicitar o 
cômputo da carga horária atribuída pela instituição de origem a essas atividades, 
observada as seguintes condições: (a) A compatibilidade das Atividades 
Acadêmico-Científico-Culturais estabelecidas pela instituição de origem com as 
estabelecidas neste Regulamento; (b) A carga horária atribuída pela instituição de 
origem e a conferida por este Regulamento a atividades idênticas ou congêneres;  

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

14. As horas excedentes serão desconsideradas no cômputo total da carga 
horária das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais;  

15. As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais podem ser realizadas no IFBA 
ou fora dele e não estão vinculadas a nenhum período do fluxograma dos Cursos 
de Licenciatura.  

 
CAPÍTULO III 
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DAS ATIVIDADES 
 

As atividades que poderão ser realizadas para compor as horas de AACC estão 
divididas em seis grandes áreas, conforme as Tabelas 15 a 20. A área das Atividades do 
Curso da Licenciatura em Matemática constitui-se das atividades promovidas pelo curso e 
pelo Campus, dentre as quais pode-se mencionar a realização de Exposições de Modelos 
do Laboratório, Palestras, Semana da Consciência Negra, Semana da Matemática, dentre 
outros. Por sua vez, as Atividades Culturais tem como objetivo propiciar uma formação 
integral do professor o qual contemplam a leitura de livros e as visitas a Museus e Teatros, 
entre outros. A escolha das outras três áreas deu-se em função da estrutura do Instituto, que 
está apoiado no tripé ensino-pesquisa-extensão. Além destas, também levou-se em 
consideração as atividades de Gestão. As Atividades de Ensino a serem consideradas são 
aquelas que estão envolvidas diretamente com o ensino, porém fora da grade curricular, 
como os cursos de inglês e/ou outras línguas, por exemplo. As Atividades de Pesquisa 
contemplam o desenvolvimento de projetos de pesquisa, que podem ser realizados com ou 
sem financiamento, a participação em Congressos e Reuniões Científicas, a publicação de 
trabalhos, etc. As Atividades de Extensão envolvem a prestação de serviços à comunidade, 
na forma de participação em projetos de educação continuada e a participação no 
oferecimento de cursos. Como Atividades de Gestão e Administração pode-se citar a 
participação em Colegiados, Conselhos e em Comissões Organizadoras de Eventos, dentre 
outros. 

As tabelas 16 a 20 apresentam atividades nas quais poderão ser computadas horas de 
AACC, bem como as respectivas cargas horárias e os documentos comprobatórios que 
deverão ser entregues. 

Além das horas da área Gestão e Atividades do Curso, cada aluno deverá apresentar 
atividades alocadas em, pelo menos, mais quatro áreas à sua escolha.  

O número máximo de horas da Área Cultural a ser considerado é de 20 horas no 
decorrer do curso. Deverá ser preenchido um relatório para cada atividade da área Cultural 
e anexado o respectivo documento comprobatório.  

As atividades realizadas no primeiro semestre de cada ano deverão ser apresentadas 
até o último dia do mês de Agosto do mesmo ano e as atividades realizadas no segundo 
semestre deverão ser apresentadas até o último dia do mês de Março do ano seguinte. Fora 
destes prazos, as atividades não serão consideradas para contagem de horas.  

O preenchimento do formulário não implica no cômputo automático das horas 
solicitadas. A Coordenação analisará cada relatório, com respectiva documentação 
comprobatória e disponibilizará as horas computadas, até o final de cada semestre letivo. Se 
necessário, o discente poderá pedir recurso da decisão tomada.  

A carga horária prevista deverá ser realizada no decorrer do curso. Ao final do curso, o 
aluno deverá totalizar o mínimo exigido de horas, sendo as mesmas distribuídas entre as 
Atividades do Curso e em outras 4 áreas à escolha do discente. Caso contrário, não 
receberá seu Certificado de Conclusão de Curso.  

Para as atividades de leitura de livro, peças teatrais e filmes apresentar relatório 
constando a resenha, o tipo da atividade, período e relevância da atividade para sua 
formação. A resenha apresentada será analisada utilizando-se ferramenta que identifica os 
textos disponíveis “on line” e em caso de ser identificado algum tipo de plágio, a solicitação 
será negada sem direito a recurso. Quando o aluno solicitar as horas de leitura de livro e de 
filme baseados na mesma obra, a resenha das horas referentes à leitura do livro deverá ser 
uma crítica reflexiva comparando-os.  

Situações não previstas serão discutidas pela Comissão das AACC e aprovadas pelo 
Colegiado do Curso. 
 



 

 

Tabela 19 Barema para aproveitamento de atividades de Ensino. 

Grupo Atividade 

Carga Horária 

Máxima por 

Atividade 

Carga 

Horária 

Máxima 

Comprovante 

E
N

S
IN

O
 

Curso de Línguas Externo 10h/curso 

30h/totais – 

Presenciais 

20h/totais – 

Distância 

Certificado de conclusão do módulo constando período 

e carga horária. 

Disciplina de Cursos Superiores 

(reconhecidos e/ou autorizados) não 

aproveitadas na análise de 

equivalência do curso 

30h/disciplina 60h/totais 
Certificado da Instituição constando período e a carga 

horária, Histórico Escolar. 

Disciplina de Cursos Superiores 

(reconhecidos e/ou autorizados) não 

aproveitadas na análise de 

equivalência do curso 

30h/disciplina 60h/totais 
Certificado da Instituição constando período e a carga 

horária, Histórico Escolar. 

Aproveitamento de disciplinas 

optativas além do número exigido 

pelo Curso 

30h/disciplina 60h/totais 
Histórico escolar com a comprovação da disciplina 

cursada e aprovação 

Estágio não obrigatório (aulas)  20h/semestre 60h/totais Declaração da instituição explicitando a atividade 

desenvolvida constando o período e a carga horária 

PIBID 20h/semestre 60h/totais 
Declaração do orientador constando o projeto 

desenvolvido e carga horária 
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Participação em Projeto de Ensino 

Institucional 
10h/projeto 30h/totais 

Declaração do orientador constando o projeto 

desenvolvido e carga horária 

Ministrar Palestras e Minicursos na 

Área de Matemática ou de Educação 

Matemática 

2h/palestra 

4h/minicurso 
20h/totais 

Certificado da Instituição de Ensino que solicitou o 

curso/palestra constando período e a carga horária 

Monitoria de Disciplina na Área de 

Matemática/Institucional 
20h/monitoria 60h/totais 

Declaração da instituição onde desenvolveu a 

monitoria constando o período e a carga horária 

Monitoria em Atividades Afins 10h/monitoria 20h/totais 
Declaração da instituição onde desenvolveu a 

monitoria constando o período e a carga horária 

Participação em eventos e/ou 

palestras (em áreas afins, mostras, 

jornadas, cursos) 

2h/eventos 20h/totais 
Certificado da instituição constando a participação e/ou 

o trabalho apresentado e a carga horária 

Atividade de docência em áreas afins 5h/atividade 10h/totais 
Declaração da instituição onde desenvolveu a 

atividade constando o período e a carga horária 
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Tabela 20 Barema para aproveitamento de atividades de Pesquisa. 

Grupo Atividade 

Carga Horária 

Máxima por 

Atividade 

Carga 

Horária 

Máxima 

Comprovante 

P
E

S
Q

U
IS

A
 

Apresentação de trabalho 

(apresentação oral ou poster) 
2h/trabalho 20h/totais 

Certificado da instituição constando o trabalho 

apresentado . 

Participação em Projeto de Pesquisa 

Institucional 
20h/projeto 40h/totais 

Declaração do orientador constando a pesquisa 

realizada e as horas 

Iniciação científica 20h/iniciação 40h/totais 
Declaração do orientador constando o projeto e as 

horas 

Trabalho publicado completo e/ou 

resumo estendido 
5h/trabalho 30h/totais 

Cópia da primeira página do artigo publicado no 

periódico 
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Tabela 21 Barema para aproveitamento de Extensão. 

Grupo Atividade 

Carga Horária 

Máxima por 

Atividade 

Carga 

Horária 

Máxima 

Comprovante 

E
X

T
E

N
S

Ã
O

 

Participação em Curso de Extensão 

em Área de Matemática ou de 

Educação Matemática 

20h/curso 40h/totais 
Declaração da instituição constando o trabalho 

desenvolvido e a carga horária 

Participação em Projeto de Extensão 

Institucional 
10h/projeto 30h/totais 

Declaração do Coordenador do Projeto, acompanhado 

de um resumo do projeto, do trabalho realizado e da 

carga horária cumprida pelo discente 

Colaboração em Olimpíadas (OBMEP 

e outros) 
4h/participação 20h/totais 

Certificado ou declaração da organização do evento 

constando a carga horária 
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Tabela 22 Barema para aproveitamento de Gestão e Atividades do Curso. 

Grupo Atividade 

Carga Horária 

Máxima por 

Atividade 

Carga 

Horária 

Máxima 

Comprovante 

G
E

S
T

Ã
O

 E
 A

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

O
 C

U
R

S
O

 

Participação em Comissão 

Organizadora de Eventos 

Educacionais ou Científicos 

15h/participaçã

o 
30h/totais 

Certificado ou declaração da organização do evento 

constando a carga horária 

Participação em diretórios e centros 

acadêmicos, Órgãos Colegiados, 

Conselhos Setoriais e Superiores do 

IFBA ou das esferas Municipais, 

Estaduais ou Federais 

10h/semestre 30h/totais Portaria ou declaração comprobatória, Ata da Reunião 

Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia 
2h/evento 10h/totais Certificado constando o período e a carga horária 

Encontro da Matemática do IFBA 4h/ evento 20h/totais Certificado constando o período e a carga horária 

Semana do Meio Ambiente 2h/ evento 10h/totais Certificado constando o período e a carga horária 

Semana da Consciência Negra 2h/ evento 10h/totais Certificado constando o período e a carga horária 

Palestras do Curso 2h/palestra 10h/totais Certificado constando o período e a carga horária 
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Tabela 23 Barema para aproveitamento de atividades Culturais. 

Grupo Atividade 

Carga Horária 

Máxima por 

Atividade 

Carga 

Horária 

Máxima 

Comprovante 

C
U

L
T

U
R

A
L

 

Participação em palestras de temas 

diversos 
2h/palestra 10h/totais 

Certificado ou declaração da instituição constando o 

período e a carga horária 

Ministrar palestras de temas diversos 2h/palestra 6h/totais 
Certificado ou declaração da instituição constando o 

período e a carga horária 

Visitação em Feira de Ciências e 

Museus 
2h/visitação 10h/totais 

Original e Cópia do ingresso de entrada, cópia da 

passagem, programa, folder, resenha, fotos. 

Filmes exibidos em projetos do 

Campus e demais instituições de 

ensino 

2h/filme 6h/totais Certificado do evento ou declaração do professor. 

Peças Teatrais 2h/peça 8h/totais 
Original e Cópia do ingresso de entrada, cópia da 

passagem, programa da peça, resenha. 

Livros selecionados pelo Colegiado 2h/livro 8h/totais Mediante resenha 
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APÊNDICE F ACERVO DO CURSO  

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

I 

ESTUDO DE 

FUNÇÕES 

REAIS 

B 

IEZZI, Gelson, MURAKAMI, Carlos. 

Fundamentos de matemática 

elementar: Conjuntos, Funções. 8. Ed. 

São Paulo: Atual, 2011. 374p. 

13 

 

B 

IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo e 

MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de 

Matemática Elementar: Logaritmos. 9. 

Ed. São Paulo: Atual, 2010. 198p. 

12 

B 

IEZZI, Gelson. Fundamentos de 

Matemática Elementar: Complexos, 

Polinômios, Equações. 7. Ed. São 

Paulo: Atual, 2010. 250p. 

6 

B 

LIMA, Elon Lages; CARVALHO, P. C. P.; 

WAGNER, E.; MORGADO, A. C.. A 

matemática do ensino médio. Vol. 1. 

9. Ed. Rio de Janeiro: SBM, 2006. 237p. 

(Coleção Professor de Matemática). 

4 

C 

LIMA, Elon Lages; CARVALHO, P. C. P.; 

WAGNER, E.; MORGADO, A. C.. A 

matemática do ensino médio. Vol. 2. 

6. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2006. 308p. 

(Coleção Professor de Matemática). 

8 

C 

GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JR., 

José Ruy; e BONJORNO, José Roberto.  

Matemática Fundamental – Uma nova 

abordagem. Vol. 1. São Paulo: FTD, 

2011. 447p. 

5 

C 

LIMA, Elon Lages; CARVALHO, Paulo 

Cezar Pinto; WAGNER, Eduardo; e 

MORGADO, Augusto Cezar. Temas e 

problemas. 3. Ed. Rio de Janeiro: SBM, 

2010. 193p. 

----- 

C 
LIMA, Elon Lages. Números e Funções 

Reais. 1 ed. Rio de Janeiro: SBM, 2013. 
----- 
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289p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

I 
TÓPICOS DE 

LÓGICA 

B 

IEZZI, Gelson, MURAKAMI, Carlos. 

Fundamentos de matemática 

elementar: Conjuntos, Funções. 8. Ed. 

São Paulo: Atual, 2011. 374p. 

13 

 

B 

ALENCAR FILHO, Edgard de. 

Iniciação à Lógica Matemática. São 

Paulo: Editora Nobel, 2011. 203p. 

15 

B 

DE MORAES FILHO, Daniel Cordeiro. 

Um convite à Matemática. 3 ed. Rio de 

Janeiro: SBM, 2016. 441p. 

----- 

B 

SALMON, Wesley C. Lógica. Tradução 

Álvaro Cabral. 3 ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2002. 92p. 

7 

C 

COPI, Irving . M. Introdução à Lógica. 

Tradução Álvaro Cabral. 3 ed. São 

Paulo: Editora Mestre Jou, 1981. 488p. 

18 

C 

LIMA, Elon Lages; CARVALHO, P. C. P.; 

WAGNER, E.; MORGADO, A. C.. A 

matemática do ensino médio. Vol. 1. 

9. Ed. Rio de Janeiro: SBM, 2006. 237p. 

(Coleção Professor de Matemática). 

4 

C 

BOYER, Carl B. História da 

Matemática. Tradução Elza F. Gomide. 

3 ed. São Paulo: Ed. Edgard Blucher, 

2006. 496p. 

16 

C 

EVES, Howard. Introdução à História 

da Matemática. Tradução Hygino 

Domingues. Campinas: Ed. Unicamp, 

2008. 844p. 

7 

 

 
 

Semestre 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

 

Título do Livro/ Periódico 

 

Nº de 
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 Complementar ( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

Exemplares 

Biblioteca 

I 

FUNDAMENT

OS 

HISTÓRICOS 

DA AÇÃO 

PEDAGÓGIC

A 

B 

ARROYO, Miguel Gonzalez. Oficio de 

mestre: imagens e autoimagens. Rio de 

Janeiro: Vozes, 2000. 251p. 

----- 

B 

JARAUTA, Beatriz, IMBERNÓN, 

Francisco (Orgs.). Pensando no futuro 

da Educação: uma nova escola para o 

século XXI. Tradução de Juliana dos 

Santos Padilha. Porto Alegre: Penso, 

2015. 160p. 

----- 

B 

PERRENOUD, Philippe. Desenvolver 

Competências ou Ensinar Saberes?: a 

escola que prepara para a vida. Porto 

Alegre: Penso, 2013. 224p. 

2 

B 

WERNECk, Hamilton. O profissional 

da Educação para o século XXI. Rio 

de Janeiro: Wak Editora, 2014. 164p. 

----- 

C 

CAMBI, Franco. História da 

Pedagogia. São Paulo: Editora 

UNESP, 1999. 701p. 

6 

C 

PERRENOUD, Philippe. 10 novas 

competências para ensinar. Tradução 

de Patrícia Chittoni Ramos. Porto 

Alegre: Artmed, 2000. 192p. 

----- 

C 

SAVIANI, Demerval. Escola e 

democracia. 42 ed. São Paulo: Ed. 

Autores Associados, 2012. 93p. 

19 

C 

STEPHANOU, Maria; BASTOS, Maria 

Helena Camara (Orgs.). Histórias e 

memórias da Educação no Brasil. Vol. 

3. 1 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2005. 

440p. 

----- 

 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

I LEITURA E B CITELLI, Adilson. A troca dos nomes. 2 
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PRODUÇÃ

O 

DE 

TEXTOS 

In: Linguagem e persuasão. 15 ed. São 

Paulo: Ática, 2001. 77p.  

B 

VAL, Maria da Graça Costa. Redação e 

textualidade. São Paulo: Martins 

Fontes, 2011. 133p. 

1 

B 

MARINHO, Marildes; CARVALHO, 

Gilcinei Teodoro (Orgs.). Cultura 

escrita e letramento. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 2010. 533p. 

----- 

B 

NICOLA, José de; TERRA, Ernani. 

Práticas de linguagem: leitura e 

produção de textos. São Paulo: 

Scipione, 2000. 184p. 

5 

C 

MACHADO, Anna Rachel; TARDELLI, 

Lília Santos Abreu; LOUSADA, Eliane 

Gouvea. Planejar Gêneros Acadêmicos 

- Leitura e Produção de Textos 

Acadêmicos. Vol. 3. 1 ed. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2005. 120p. 

----- 

C 

INFANTE, Ulisses. Curso de 

gramática aplicada aos textos. 7 ed. 

São Paulo: Scipione, 2005. 512p. 

----- 

C 

RIBEIRO, Ana Elisa; VILELA, Ana 

Maria Nápoles; SOBRINHO, Jerõnimo 

Coura; Silva, Rogério barbosa da 

(Orgs.). Linguagem, tecnologia e 

educação. 1 ed. São Paulo: Peirópolis, 

2010. 320p. 

----- 

C 

ORLANDI, Eni Puccinelli. 

Interpretação: autoria, leitura e 

efeitos do trabalho simbólico. 4 ed. São 

Paulo: Ed. Pontes, 2012. 160p. 

----- 

 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 



 

 

233 

 

I 

INTRODUÇ

ÃO AOS 

ESTUDOS 

ACADÊMI

COS 

B 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, 

Marina de Andrade. Metodologia 

científica. 7 ed. rev. amp. São Paulo: 

Atlas, 2009. 225p.  

11 

B 

MATTAR NETO, João Augusto. 

Metodologia Científica na Era da 

Informática. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 

2008. 308p. 

----- 

B 

ANDRADE, Maria Margarida de. 

Introdução à metodologia do trabalho 

científico: elaboração de trabalhos na 

graduação. São Paulo: Atlas, 2009. 

160p. 

05 

B 

SEVERINO, Antonio Joaquim. 

Metodologia do trabalho científico. 24. 

Ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2016. 

317p. 

16 

C 

KOCHE, José Carlos. Fundamentos de 

metodologia científica: teoria da 

ciência e prática da pesquisa. 32 ed. 

Rio de Janeiro: Vozes, 2011. 184p.  

----- 

C 

BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, 

Vicente. Aprendendo a aprender: 

introdução à metodologia científica. 

26 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2012. 

112p. 

----- 

C 

CERVO, Amado L.; BERVIAN, P. A. 

Metodologia científica. 5 ed. São 

Paulo: Prentice Hall, 2006. 

----- 

C 
MEDEIROS, João B. Redação 

científica. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
----- 
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Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

II 
TRIGONO

METRIA 
B 

CARMO, Manfredo Perdigão do; 

WAGNER, Eduardo; MORGADO, 
----- 
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Augusto Cezar de Oliveira. 

Trigonometria e Números Complexos. 

3 ed. Rio de Janeiro: SBM, 2005. 164p. 

(Coleção do Professor de Matemática). 

B 

IEZZI, Gelson. Fundamentos de 

Matemática Elementar: 

Trigonometria. Vol. 3. 8 ed. São Paulo: 

Atual, 2009. 312p. 

9 

B 

LEITHOLD, Louis. O Cálculo com 

Geometria Analítica. Vol. 2. 3 ed. São 

Paulo: Harbra, 1994. 

21 

B 

NETO, Aref Antar. Noções de 

Matemática: Trigonometria. Vol. 3. 

Fortaleza: Ed. Vestseller, 2009. 324p. 

----- 

C 

AYRES JÚNIOR, Frank; MOYER, 

Roberto E. Teoria e problemas de 

trigonometria. Porto Alegre: Bookman, 

2003 (Coleção Schaum). 

----- 

C 

GIOVANNI, J. R.; GIOVANNI Jr., J. R. 

e BONJORNO, J. R. Matemática: 

Uma Nova Abordagem. Volume 

Unico. São Paulo: FTD, 2011. 

----- 

C 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática: 

Contexto e Aplicações: ensino médio e 

preparação para a educação superior. 

Volume único. 2 ed. São Paulo: Ática, 

2000. 616p. 

8 

C 

ANTON, Howard; BIVENS, Irl; 

DAVIS, Stephen. Cálculo. Vol. 2. São 

Paulo: Bookmann, 2014. 

1 

 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

II 
GEOMETR

IA PLANA 
B 

BARBOSA, João Lucas. Geometria 

Euclidiana Plana. 10 ed. Rio de 

Janeiro: SBM, 2006. 240p. 

4 
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B 

REZENDE, Eliane Quelho Frota; 

QUEIROZ, Maria Lúcia Bontorim de. 

Geometria Euclidiana Plana e 

Construções Geométricas. Campinas: 

Editora da UNICAMP, 2010. 260p. 

4 

B 

DOLCE, Osvaldo; POMPEO, José 

Nicolau. Fundamentos de Matemática 

Elementar: Geometria Plana. Vol. 9. 8 

ed. São Paulo: Atual, 2011. 456p. 

8 

B 

GERÔNIMO, João Roberto; BARROS, 

Rui Marcos de Oliveira; FRANCO, 

Valdeni Soliani. Geometria Euclidiana 

Plana: Um Estudo Com Cabri 

Geometre. Maringá: Editora EDUEM, 

2007. 226p. 

----- 

C 

NETO, Antonio Caminha Muniz. 

Tópicos de Matemática Elementar: 

Geometria Euclidiana Plana. Vol. 2. 2 

ed. Rio de Janeiro: SBM, 2013. 417p. 

----- 

C 

FARIAS, Marília Costa de. Resolução 

de Problemas Geométricos. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2009. 

----- 

C 

GARBI, Gilberto G. CQD - Como 

Queríamos Demonstrar. 1 ed. São 

Paulo: Editora Livraria da Física, 2010. 

404p. 

----- 

C 

LEVI, Beppo. Lendo Euclides: A 

Matemática e a Geometria sob um 

olhar renovador. 1 ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2008. 240p. 

----- 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

II 

INTRODUÇ

ÃO À 

TEORIA 

DOS 

NÚMEROS 

B 

DOMINGUES, Hygino H.; IEZZI. 

Gelson. Álgebra Moderna. 4 ed. 

Reform. São Paulo: Atual, 2011. 368p. 

13 

B 
SANTOS, José Plínio de Oliveira. 

Introdução à Teoria dos Números. 3 
----- 
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ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2015. 196p. 

(Coleção Matemática Universitária). 

B 

GONÇALVES, Adilson. Introdução à 

Álgebra. Rio de Janeiro: SBM, 2015. 

194p. (Projeto Euclides). 

4 

B 

FERNANDES, Ângela Maria Vidigal; 

AVRITZER, Dan; SOARES, Eliane 

Farias; FERREIRA, Maria Cristina 

Costa; e FARIA, Marília Costa de. 

Fundamentos de Álgebra. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2005. 

----- 

C 

VIEIRA, Vandenberg Lopes. Um Curso 

Básico Em Teoria Dos Números. 1 ed. 

São Paulo: Editora Livraria Da Física, 

2015. 560p. 

----- 

C 

BURTON, David M. Teoria Elementar 

Dos Números. 7 ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2016. 440p. 

----- 

C 

MILIES, César Polcino; COELHO, 

Sônia Pitta. Números: Uma Introdução 

à Matemática. São Paulo: EDUSP, 

2006. 240p. 

2 

C 

SHOKRANIAN, Salahoddin. Uma 

Introdução à Teoria dos Números. 1 

ed. São Paulo: Editora Ciência Moderna, 

2008. 248p. 

----- 

 

 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

II 

ORGANIZ

AÇÃO DA 

EDUCAÇÃ

O 

BRASILEI

RA 

B 

MENESES, João Gualberto de 

Carvalho. Educação Básica: políticas, 

legislação e gestão – Leituras. Rio de 

Janeiro: CENGAGE Learning, 2004. 

286p. 

----- 

B 
NEY, Antônio. Política Educacional: 

organização e estrutura da Educação 
----- 
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Brasileira. Rio de Janeiro: Wak Editora, 

2008. 210p. 

B 

PACHECO, Eliezer Moreira; MORIGI, 

Valter (Orgs.). Ensino técnico, 

formação profissional e cidadania: a 

revolução da educação profissional e 

tecnológica no Brasil. Porto Alegre: 

Tekne, 2012. 120p. 

1 

B 

PEREIRA, Nilton Mullet; GITZ, Ilton. 

Ensinando sobre o Holocausto na 

Escola: informações e propostas para 

professores dos ensinos fundamental e 

médio. Porto Alegre: Ed. Penso, 2014. 

104p. 

----- 

C 

BRASIL. LEIS, DECRETOS ETC. Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 

Texto na Íntegra: Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. São Paulo: Saraiva, 

1996. 34p. 

1 

C 

BRASIL. LEIS, DECRETOS ETC. 

Constituição da República Federativa do 

Brasil: promulgada em 05 de outubro de 

1988. 48 ed. atual. ampl. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 444p. 

15 

C 
DEMO, Pedro. A nova LDB – Ranços e 

Avanços. 23 ed. Campinas: Papirus, 2012.  
----- 

C 

FRANÇA, Magna; BEZERRA, Maura Costa 

(Orgs.). Política Educacional: gestão e 

qualidade do ensino. Brasília: Líber Livros, 

2009. 

----- 

 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

II 
SOCIOLOG

IA DA 
B 

MÉSZÁROS, István. A educação para 

Além do Capital. São Paulo: Boitempo, 
1 
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EDUCAÇÃ

O 

2006. 77p. 

B 

PILETTI, Nelson. Sociologia da 

Educação. 18 ed. São Paulo: Ática, 

2004. 264p. 

5 

B 

RODRIGUES, Alberto Tosi. Sociologia 

da Educação. 6 ed. Rio de Janeiro: 

Lamparina, 2007. 130p. 

7 

B 

SAVIANI, Demerval. Escola e 

democracia. 42 ed. São Paulo: Ed. 

Autores Associados, 2012. 93p. 

19 

C 

SAVIANI, Demerval. Pedagogia 

Histórico-Crítica: primeiras 

aproximações. Campinas: Autores 

Associados, 2005. 156p. 

2 

C   

C  ----- 

C  ----- 

 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

II 

CONSTRU

ÇÕES 

GEOMÉTR

ICAS 

B 

WAGNER, Eduardo; CARNEIRO, José 

Paulo Q. Construções Geométricas. 6 

ed. Rio de Janeiro, SBM. 2007. 110p. 

4 

B 

REZENDE, Eliane Quelho Frota; 

QUEIROZ, Maria Lúcia Bontorim de. 

Geometria Euclidiana Plana e 

Construções Geométricas. Campinas: 

Editora da UNICAMP, 2010. 260p. 

4 

B 

SOUZA, Claudio Santos de; PIMENTA, 

Milene Maria D.; ARNAUT, Roberto 

Geraldo Tavares. Construções 

Geométricas. Vol. 1. Rio de Janeiro: 

Fundação CECIERJ, 2010. Disponível 

em 

----- 
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http://teca.cecierj.edu.br/?palavrachave=

construcoes+geometricas&tipo.  

B 

RODRIGUES, Claudina Izepe; 

REZENDE, Eliane Quelho Frota. 

Cabri-géomètre e a geometria plana. 2 

ed. revista e atualizada. Campinas: 

UNICAMP, 2005. 111p. 

3 

C 

BALDIN, Yuriko Yamamoto; 

VILLAGRA, Guillermo Antonio Lobos. 

Atividades com o cabri geometre II. 

São Carlos: EDUFSCAR, 2004. 240p. 

----- 

C 
LIMA, Elon Lages. Isometrias. 2 ed. 

Rio de Janeiro: SBM, 2007. 94p. 
----- 

C 

SOUZA, Claudio Santos de; PIMENTA, 

Milene Maria D.; ARNAUT, Roberto 

Geraldo Tavares. Construções 

Geométricas. Vol. 2. Rio de Janeiro: 

Fundação CECIERJ, 2010. Disponível 

em 

http://teca.cecierj.edu.br/?palavrachave=

construcoes+geometricas&tipo. 

----- 

C 

NETO, Sergio Lima. Construções 

Geométricas: Exercícios e Soluções. 1 

ed. Rio de Janeiro: SBM, 2009. 142p. 

 

----- 
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Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

III 

LIMITES E 

DERIVADA

S 

B 

FLEMMING, Diva Marília; 

GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: 

funções, limite, derivação e 

integração. 6 ed. rev. amp. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2010. 448p. 

9 

B 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um 

Curso de Cálculo. Vol. 1. Rio de 

Janeiro: LTC, 2011. 

26 

http://teca.cecierj.edu.br/?palavrachave=construcoes+geometricas&tipo
http://teca.cecierj.edu.br/?palavrachave=construcoes+geometricas&tipo
http://teca.cecierj.edu.br/?palavrachave=construcoes+geometricas&tipo
http://teca.cecierj.edu.br/?palavrachave=construcoes+geometricas&tipo
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B 

SIMMONS, George F. Cálculo com 

Geometria Analítica. Vol 1. São Paulo: 

Makron Books, 2010. 

4 

B 

ANTON, Howard; BIVENS, Irl; e 

DAVIS, Sstephen. Cálculo. 8 ed. São 

Paulo: Bookman, 2007. 

5 

C 

ÁVILA, Geraldo. Cálculo das funções 

de uma variável. 7 ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2003. 311p.  

7 

C 

FINNEY, Ross; WEIR, Maurice D.; 

GIORDANO, Frank R. Cálculo George 

B. Thomas. Vol. 1. 10 ed. São Paulo: 

Addison-Wesley, 2004. 660p. 

14 

C 

MUNEM, Mustafa; e FOULIS, David J. 

Cálculo. Vol 1. Rio de Janeiro: LTC, 

2011. 

12 

C 

LEITHOLD, Louis. O Cálculo com 

Geometria Analítica. Vol. 1. 3 ed. São 

Paulo: Harbra, 2000. 685p. 

28 

 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

III 

GEOMETR

IA 

ANALÍTIC

A 

B 

LEITHOLD, Louis. O Cálculo com 

Geometria Analítica. Vol. 1. 3 ed. São 

Paulo: Harbra, 2000. 685p. 

28 

B 

LEITHOLD, Louis. O Cálculo com 

Geometria Analítica. Vol. 2. 3 ed. São 

Paulo: Harbra, 2000. 

21 

B 

STEINBRUCH, Alfredo; e WINTERLE, 

Paulo. Geometria Analítica. 2 ed. São 

Paulo: Pearson Makron Books, 2010. 

292p. 

20 

B 

SIMMONS, George F. Cálculo com 

Geometria Analítica. Vol 1. São Paulo: 

Pearson Makron Books, 2010. 

4 

B 
SIMMONS, George F. Cálculo com 

Geometria Analítica. Vol 2. São Paulo: 
9 
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Pearson Makron Books, 2008. 

B 

BOULOS, Paulo; CAMARGO, Ivan de. 

Geometria Analítica um tratamento 

vetorial. 5 ed. São Paulo: Prentice Hall, 

2005. 543p. 

16 

C 
CONDE, Antonio. Geometria analítica. 

São Paulo: Atlas, 2004. 165p. 
4 

C 

JULIANELLI, José Roberto. Cálculo 

Vetorial E Geometria Analítica. 1 ed. 

Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 

295p. 

----- 

C 

IEZZI, Gelson. Fundamentos de 

Matemática Elementar: Geometria 

Analítica. 5 ed. São Paulo: Atual, 2005. 

282p. 

3 

C 

LORETO Jr., Armando Pereira; 

LORETO, Ana Célia da Costa. Vetores 

e Geometria Analítica: Teoria e 

Exercícios. 2 Ed. São Paulo: LCTE, 

2014. 

----- 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

III 

PSICOLOG

IA DA 

EDUCAÇÃ

O – 

DESENVOL

VIMENTO 

B 

BIAGGIO, Angela Maria Brasil. 

Psicologia do desenvolvimento. 22. ed. 

Rio de Janeiro: Vozes, 2011. 344p. 

----- 

 

B 

COLL, César (Org.) Desenvolvimento 

psicológico e educação: psicologia 

evolutiva. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 

2004. 470p. 

4 

B 

RAPPAPORT, Clsrs Regina; FIORI, 

Wagner da Rocha; DAVIS, Cláudia. 

Psicologia do desenvolvimento: teorias 

do desenvolvimento, conceitos 

fundamentais. Vol. 1. São Paulo: EPU, 

2011. 

5 

 

B ARMSTRONG, Thomas. Inteligências ----- 
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múltiplas na sala de aula. 2. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2001. 

B 

BARROS, Célia Silva Guimarães. 

Pontos de psicologia do 

desenvolvimento. 12 ed. São Paulo: 

Ática, 2000. 200p. 

----- 

 

B 

COLL, César; MARCHESI, Álvaro; 

PALACIOS, Jesús (Org.). 

Desenvolvimento psicológico e 

educação: psicologia da educação 

escolar. 2 ed. vol. 2. Porto Alegre: 

Artemed, 2004. 472p. 

----- 

B 

CORIA‐SABINI, Maria Aparecida. 

Psicologia do desenvolvimento. 2 ed. 

São Paulo: Ática, 2001. 168p. 

----- 

 

B 

DOLTO, Françoise. Os caminhos da 

educação. 1 ed. São Paulo: Martins 

Editora, 2008. 404p. 

----- 

C 

DUSKA, Ronald; WHELAN, Mariellen. 

O desenvolvimento moral na idade 

evolutiva ‐ um guia a Piaget e 

Kohlberg. 1 ed. São Paulo: Loyola, 

2004. 128p. 

----- 

 

C 

FERNANDEZ, Alicia. A mulher 

escondida na professora: uma leitura 

psicopedagógica do ser mulher, da 

corporalidade e da aprendizagem. 

Porto Alegre: Artmed, 2014. 182p. 

----- 

C 

GUTIERRA, Beatriz C. Cruz. 

Adolescência, psicanálise e educação ‐ 

o mestre possível de adolescentes. São 

Paulo: Avercamp, 2013. 

----- 

 

C GOULART, Iris Barbosa. Piaget: 2 
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experiências básicas para utilização 

pelo professor. 11 ed. Petrópolis: Vozes, 

1996. 148p 

C 

LIMA, Lauro de Oliveira. Por que 

Piaget?: a educação pela inteligência. 

5. ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 72p. 

----- 

C 

VIGOTSKI, L.S. O desenvolvimento 

psicológico da infância. 2 ed. São 

Paulo: Martins Editora, 2013. 

----- 

 

   

ZAGURY, Tânia. O adolescente por ele 

mesmo. 1. ed. Rio de Janeiro: Record, 

2006. 

----- 

 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

III 

ORGANIZ

AÇÃO DO 

TRABALH

O 

PEDAGÓGI

CO 

B 

HERNÁNDEZ, Fernando; VENTURA, 

Montserrat. A organização do 

currículo por projetos de trabalho: o 

conhecimento é um caleidoscópio. 

Tradução: Jussara Haubert Rodrigues. 5 

ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 199p. 

3 

B 

PERRENOUD, Philippe; THURLER, 

Monica G.; MACEDO, Lino; 

MACHADO, Nilso Jose; e 

ALESSANDRINI, Cristina D.. As 

competências para ensinar no século 

XXI: A formação dos professores e o 

desafio da avaliação. Tradução: Cláudia 

Schilling e Fátima Murad. Porto Alegre: 

Artmed Editora, 2002. 

----- 

B 
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. 

Planejamento: projeto de ensino-
----- 
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aprendizagem e projeto político 

pedagógico. 16 ed. São Paulo: Libertad, 

2006. 

B 

LUCKESI, Carlos Cipriano. Avaliação 

da aprendizagem escolar: estudos e 

proposições. 22 ed. São Paulo: Cortez, 

2013. 272p. 

----- 

C 

DEAQUINO, Carlos T. Eira. Como 

aprender: Andragogia e as 

habilidades de aprendizagem.  1 ed. 

São Paulo: Pearson Education Brasil, 

2007. 160p. 

----- 

C 
CORDEIRO, Jaime. Didática. São 

Paulo: Contexto, 2007. 
----- 

C 

LIBÂNEO, José Carlos. As teorias 

pedagógicas modernas revisitadas 

pelo debate contemporâneo na 

Educação. In. LIBÂNEO, José Carlos e 

SANTOS, Akiko. Educação na era do 

conhecimento em rede e 

transdisciplinaridade. São Paulo: 

Editora Alínea, 2005. 

----- 

C 
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São 

Paulo: Cortez, 2004. 263p. 
7 
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Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

III 

GEOMETR

IA 

ESPACIAL 

B 

CARVALHO, Paulo Cezar Pinto. 

Introdução à Geometria Espacial. 4 

ed. Coleção do Professor de 

Matemática. Rio de Janeiro: SBM, 

2005. 93p. 

4 

B 
DOLCE, Osvaldo; POMPEO, Jose 

Nicolau. Fundamentos de Matemática 
9 
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Elementar: Geometria Espacial, 

posição e métrica. Vol. 10. 6 ed. São 

Paulo: Editora Atual, 2011. 440p.  

B 

CARVALHO, Paulo Cezar Pinto; LIMA, 

Elon L.; MORGADO, Augusto Cezar de 

O.; WAGNER, Eduardo. A Matemática 

no Ensino Médio.  Vol. 2. 7 ed. Rio de 

Janeiro, SBM, 2016. 303p.  

----- 

B 

GERÔNIMO, João; FRANCO, Valdeni. 

Geometria plana e espacial: um 

estudo axiomático. 2 ed. Maringá: Ed. 

da UEM, 2010. 320p. 

----- 

C 

LIMA, Elon Lages. Medida e Forma 

em Geometria: Comprimento, área, 

volume e semelhança. Coleção do 

Professor de Matemática. 4 ed. Rio de 

Janeiro: SBM, 2009. 98p. 

4 

C 

WAGNER, Eduardo; CARNEIRO, José 

Paulo Q. Construções Geométricas. 

Coleção do Professor de Matemática. 6 

ed. Rio de Janeiro: SBM, 2007. 110p.  

4 

C 

IMENES, Luiz Marcio; LELLIS, 

Marcelo. Matemática para todos. São 

Paulo: Scipione, 2005. 4v. 

----- 

C 

MEYER, Walter. Geometry and its 

Applications. New York: Academic 

Press, 2006. 560p. 

----- 

 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

IV 

DIDÁTICA 

DA 

MATEMÁT

ICA 

B 

ALMOULOUD, Saddo Ag. 

Fundamentos de Didática da 

Matemática. Curitiba: Ed. UFPR, 2010. 

218p.  

----- 



 

 

246 

 

B 

D’AMORE, Bruno. Elementos de 

Didática da Matemática. São Paulo: 

Livraria da Física, 2007. 444p. 

1 

B 

MACHADO, Nilson José; 

D’AMBROSIO, Ubiratan. Ensino de 

Matemática: pontos e contrapontos. 

São Paulo: Summus, 2014.  

----- 

B 

POSAMENTIER, Alfred S.; KRULIK, 

Stephen. A Arte de Motivar os 

Estudantes do Ensino Médio para a 

Matemática. Porto Alegre: Penso, 2014. 

----- 

C 

CHAMBERS, Paul. Ensinando 

Matemática para Adolescentes. 2. ed. 

Porto Alegre: Penso, 2015. 288p. 

2 

C 

D´AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação 

matemática: da teoria à prática. São 

Paulo: Papirus Editora, 2012.   

----- 

C 

DUVAL, Raymond. Ver e Ensinar a 

Matemática de outra forma: entrar no 

modo matemático de pensar: os 

registros de representação semióticas. 

1 ed. São Paulo: PROEM, 2011. 

----- 

C 

RADFORD, Luis. Cognição 

Matemática: História, Antropologia e 

Epistemologia. 1 ed. São Paulo: Editora 

Livraria da Física, 2012.  

----- 

 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

IV 

SUPERFÍCI

ES E 

INTEGRAI

S 

B 

LEITHOLD, Louis. O Cálculo com 

Geometria Analítica. Vol. 1. 3 ed. São 

Paulo: Harbra, 2000. 685p.  

28 

B 
LEITHOLD, Louis. O Cálculo com 

Geometria Analítica. Vol. 2. 3 ed. São 
21 
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Paulo: Harbra, 2000. 

B 

MUNEM, Mustafa; e FOULIS, David J. 

Cálculo. Vol 1. Rio de Janeiro: LTC, 

2011. 

12 

B 

MUNEM, Mustafa; e FOULIS, David J. 

Cálculo. Vol 2. Rio de Janeiro: LTC, 

2011. 

4 

B 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um 

Curso de Cálculo. Vol. 1. Rio de 

Janeiro: LTC, 2011. 

27 

B 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um 

Curso de Cálculo. Vol. 2. Rio de 

Janeiro: LTC, 2011. 

22 

B 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um 

Curso de Cálculo. Vol. 3. Rio de 

Janeiro: LTC, 2011. 

25 

B 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um 

Curso de Cálculo. Vol. 4. Rio de 

Janeiro: LTC, 2011. 

25 

B 

SIMMONS, George F. Cálculo com 

Geometria Analítica. Vol 1. São Paulo: 

Makron Books, 2010. 

4 

B 

SIMMONS, George F. Cálculo com 

Geometria Analítica. Vol 2. São Paulo: 

Makron Books, 2010. 

9 

C 

SWOKOWSKI, Earl. Cálculo com 

Geometria Analítica. Vol. 1. 2 ed. São 

Paulo: Makron Books, 1994. 744p.  

1 

C 

PISKOUNOV, N. Cálculo Diferencial e 

Integral. Vol. 1. 11 ed. Porto: Edições 

Lopes da Silva, 1997.  

----- 

C 
HOFFMANN, Laurence D.; BRADLEY, 

Gerald L. Cálculo: um curso moderno 
9 
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e suas aplicações. 10 ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2010. 588p. 

C 

FINNEY, Ross; WEIR, Maurice D.; 

GIORDANO, Frank R. Cálculo George 

B. Thomas. Vol. 1. 10 ed. São Paulo: 

Addison-Wesley, 2004. 660p. 

14 

C 

FINNEY, Ross; WEIR, Maurice D.; 

GIORDANO, Frank R. Cálculo George 

B. Thomas. Vol. 2. 10 ed. São Paulo: 

Addison-Wesley, 2004. 660p. 

7 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

IV 
GRUPOS E 

ANÉIS 

B 

DOMINGUES, Hygino H.; IEZZI. 

Gelson. Álgebra Moderna. 4 ed. 

Reform. São Paulo: Atual, 2011. 368p. 

13 

B 

GONÇALVES, Adilson. Introdução à 

Álgebra. Rio de Janeiro: SBM, 2015. 

194p. (Projeto Euclides). 

4 

B 

GARCIA, Arnaldo; LEQUAIN, Yves. 

Elementos de Álgebra. 5 ed. Rio de 

Janeiro: IMPA, 2010. 326p. 

4 

B 

HEFEZ, Abramo. Curso de Álgebra. 5 

ed. Coleção Matemática Universitária. 

Rio de Janeiro: IMPA, 2014. 214p. 

----- 

C 

BIRKHOFF, G.; MACLANE, S. 

Álgebra Moderna Básica. 4ª ed. Rio de 

Janeiro: Ed. Guanabara Dois, 1980.  

----- 

C 

COSFORD, Arthur; SHULTE, Albert P. 

As idéias da álgebra. São Paulo: Atual, 

1994. 

----- 

C 

VIEIRA, Vandenberg Lopes. Álgebra 

Abstrata Para Licenciatura.  2 ed. São 

Paulo: Editora Livraria Da Física, 2015. 

670p.  

----- 
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C 

LANG, Serge. Álgebra para 

Graduação. 1 ed. Rio de Janeiro: 

Ciência Moderna, 2008. 520p. 

----- 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

IV 

PSICOLOG

IA DA 

EDUCAÇÃ

O - 

APRENDIZ

AGEM 

B 

BIGGE, Morris. Teorias da 

aprendizagem para professores. Trad. 

José Augusto Silva P. Neto e Rolfini. 

São Paulo: EPU/EDUSP, 2007. 

----- 

B 

GARRET, Henry. Grandes 

experimentos da psicologia. Trad. 

Maria da Penha Pompeu de Toledo. 8a. 

Ed. São Paulo: Nacional, 2014.  

----- 

B 

HILGARD, Ernest Ropiequet. Teorias 

da aprendizagem. Trad. Nilce P. Mejias 

et al.. São Paulo: EPU/EDUSP, 13ª 

reimpressão, 2003. 

 

B 

ALENCAR, Eunice S. Novas 

contribuições da psicologia aos 

processos de ensino e aprendizagem. 

São Paulo: Cortez, 2004. 

----- 

C 

BORGER, Robert; SEABORNE, A. E. 

M. A psicologia do aprendizado. : 

Biblioteca Universal Popular, 2006.  

----- 

C 

DE ROSE, J. C. Classes de estímulos: 

Implicações para uma análise 

comportamental da cognição. 

Psicologia: Teoria e Pesquisa, 2013. 

----- 

C 

TAPIA, Jesús Alonso; FITA, Enrique 

Caturla. A motivação em sala de aula. 

4.ed. São Paulo: Loyola, 2011.  

----- 



 

 

250 

 

C 

PFROMM NETTO, Samuel. Psicologia 

da Aprendizagem e do ensino. São 

Paulo: EPU/EDUSP, 2007.  

----- 

   

MENESTRINA, Tatiana Comiotto; 

MENESTRINA, Elói. Autorealização e 

qualidade docente. Porto Alegre: EST, 

2006. 84p 

----- 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

IV 

EDUCAÇÃ

O 

INCLUSIV

A 

B 

BOSA, Cleonice; BAPTISTA, Claudio 

Roberto. Autismo e Educação: 

Reflexões e Propostas de Intervenção. 

São Paulo: Artmed, 2002. 

----- 

B 

FRELLER, Cintia C.; FERRARI, 

Marian A. L.; SEKKEL, Marie C. 

(Org.). Educação Inclusiva: Percursos 

na Educação Infantil. São Paulo: Casa 

do Psicólogo, 2008. 

----- 

B 

STAINBACK, Susan; STAINBACK, 

William. Inclusão: um Guia para 

Educadores. Porto Alegre: Artmed, 

1999. 

----- 

B   

C 
 

 

C   

C   

C   

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 
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IV 

ESTATÍSTI

CA PARA A 

EDUCAÇÃ

O BÁSICA 

B 

TOLEDO, Geraldo Luciano; OVALE, 

Ivo Izidoro. Estatística Básica. 2 ed. 

São Paulo: Atlas, 2010. 459p. 

4 

B 

HAZZAN, Samuel; IEZZI, Gelson; 

DEGENSZAJN, David. Fundamentos 

de Matemática Elementar: 

Matemática Comercial, Matemática 

Financeira e Estatística Descritiva. 

Vol. 11. 2 ed. São Paulo: Atual, 2013. 

----- 

B 

FONSECA, Jairo Simon Da; 

MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso 

de Estatística. 9 ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 320p. 

4 

B 

PINHEIRO, João Ismael D.; CUNHA, 

Sonia B. da; CARVAJAL, Santiago R.; 

GOMES, Gastão C. Estatística Básica - 

A Arte de Trabalhar Com Dados. 1 ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

----- 

C 

FREUND, John E. Estatística 

Aplicada: Economia, Administração e 

Contabilidade. 11 ed. São Paulo: 

Bookman, 2009. 536p. 

9 

C 
VIEIRA, Sonia. Estatística Básica. São 

Paulo: Cengage Learning, 2011. 
----- 

C 
HOEL, P. G. Estatística Elementar.  1 

ed. São Paulo: Atlas, 1981.  
----- 

C 
SPIEGEL, Murray R. Estatística. 3 ed. 

São Paulo: Makron Books, 2009. 643p. 
12 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

V 

FILOSOFIA 

DA 

EDUCAÇÃ

B 

MÜHL, E. H. Filosofia e Pedagogia: 

Aspectos históricos e temáticos. 

Campinas: Autores Associados, 2008. 

----- 
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O Cap. 8, p. 181-203.  

B 

FLICKINGER, Hans-Georg. Para que 

Filosofia da Educação? - 11 teses. 

Perspectiva, Florianópolis, v. 16, n. 29, 

jan./jul 1998. p.15-22. 

----- 

B 

SAVIANI, Demerval. Escola e 

Democracia: Teorias da Educação, 

curvatura da vara e Onze teses sobre 

educação e política. São Paulo: Cortez, 

1987. 96p.  

1 

B 

TEIXEIRA, Anisio. Pequena 

introdução à Filosofia da Educação: A 

escola progressiva ou a transformação 

da escola. 1. ed. Rio de Janeiro: UFRJ 

Editora, 2004. 

----- 

C 

ARENDT, H. A crise na educação. In: 

ARENDT, H. Entre o passado e o 

futuro. Tradução de Mauro W. Barbosa 

de Almeida. 5. ed. São Paulo: 

Perspectiva, 2000. p. p.221-247 

----- 

C 

BRANCO, M. L. O sentido da 

educação democrática: revisitando o 

conceito de experiência educativa em 

John Dewey. Educação e pesquisa. São 

Paulo, v. 36, n. 2, maio/ago. 2010. 

p.599-610. 

----- 

C 

DEWEY, J. Democracia e educação: 

introdução à Filosofia da educação. 

Tradução de Godofredo Rangel e Anísio 

Teixeira. 3. ed. São Paulo: Nacional, 

1959. 

----- 

C 

TEITELBAUM, K.; APPLE, M. 

Clássicos – John Dewey. In: Currículo 

sem fronteiras, v. 1, n. 2, jul./dez. 2001. 

----- 
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p.194-201. 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

V 

SEQUÊNCI

AS E 

SÉRIES 

B 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um 

Curso de Cálculo. Vol. 1. Rio de 

Janeiro: LTC, 2011. 

27 

 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um 

Curso de Cálculo. Vol. 2. Rio de 

Janeiro: LTC, 2011. 

22 

 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um 

Curso de Cálculo. Vol. 3. Rio de 

Janeiro: LTC, 2011. 

25 

 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um 

Curso de Cálculo. Vol. 4. Rio de 

Janeiro: LTC, 2011. 

25 

B 
KAPLAN, Wilfred. Cálculo avançado. 

Vol. 2. São Paulo: Edgard Blücher, 2010. 
4 

B 

LEITHOLD, Louis. O Cálculo com 

Geometria Analítica. Vol. 2. 3 ed. São 

Paulo: Harbra, 1994. 

21 

 

LEITHOLD, Louis. O Cálculo com 

Geometria Analítica. Vol. 1. 3 ed. São 

Paulo: Harbra, 2000. 685p. 

28 

B 
STEWART, J. Cálculo. Vol. 2. São 

Paulo: CENGAGE Learning, 2013. 
----- 

C 

MATOS, Marivaldo P. Séries e 

Equações Diferenciais. São Paulo: 

Makron Books, 2002. 

----- 

C 

MENEZES, Maria Cristina; Svec, 

Maria; Menezes, Marcia Barbosa; 

Barreto, Sirlane. Tópicos: Séries e 

Equações Diferenciais. 2ª ed. Salvador: 

EDUFBA, 2002. 

----- 
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C 

SWOKOWSKI, Earl. Cálculo com 

Geometria Analítica. Vol. 1. 2 ed. São 

Paulo: Makron Books, 1994. 744p. 

1 

C 

THOMAS, George B.; WEIR, Maurice 

D.; Hass, Joel. Cálculo. Vol. 2. São 

Paulo: Addison-Wesley, 2009. 

----- 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

V 

MATEMÁT

ICA PARA 

A 

EDUCAÇÃ

O BÁSICA I 

B 

FREIRE, P. Educacao e mudanca. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 2011. 79p. 

(Colecao Educacao e Comunicacao). 

5 

B 

BICUDO, Maria A. Viggiani (Org). 

Pesquisa em Educação Matemática: 

concepções e perspectivas. São Paulo: 

UNESP, 1999. 313p. 

4 

B 

CASTRO, A. D.; CARVALHO, A. M. P. 

(Org). Ensinar a Ensinar. São Paulo: 

Pioneira, 2001, p. 177-95. 

----- 

B 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é 

educação. São Paulo: Brasiliense, 2010. 

116p. 

 

C 

SAVIANI, Demerval. Escola e 

democracia. 42 ed. São Paulo: Ed. 

Autores Associados, 2012. 93p. 

15 

C  19 

C   

C   

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

V INFORMÁ B BORBA, M. C; SCUCUGLIA, R. R. S.; ----- 
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TICA 

APLICADA 

AO 

ENSINO 

DA 

MATEMÁT

ICA I 

GADANIDIS, G. Fases das tecnologias 

digitais em Educação Matemática: 

sala de aula e internet em movimento. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2014. 

B 

GABRIEL, Martha. Educ@r - a 

(r)evolução digital na educação. Ed. 

Saraiva, 2013. 

----- 

B 

KENSKI, V, M. Educação e 

tecnologias: O novo ritmo da 

informação. 8ª ed. – Campinas, SP: 

Papirus, 2012. 

----- 

B 

RABARDEL, P. Les hommes et les 

technologies: approche cognitive des 

instruments contemporains. Paris: 

Armand Colin, 1995. 

----- 

C 

BRASIL. Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1ª a 4ª série): 

matemática/Secretaria de Educação. 

Educação Fundamental. Brasília: 

MEC/SEF, 1997. 

 

----- 

C 

BRASIL. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: matemática / Secretaria de 

Educação Fundamental. Brasília: 

MEC/ SEF, 1998. 

----- 

C 

HOHENWARTER, M. e J. Manual 

Oficial da Versão 3.2 – Ajuda do 

GeoGebra. 2009. disponível em: 

www.geogebra.org. 

----- 

C 
JESUS, A. R, de. Um pequeno Manual 

do Winplot, Salvador , 2004 
----- 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

http://www.geogebra.org/


 

 

256 

 

V 

HISTÓRIA 

DA 

MATEMÁT

ICA 

B 

CAJORI, F. Uma história da 

matemática. Rio de Janeiro: Editora 

Ciência Moderna, 2007. 

----- 

B 

MENDES, I. A. História da 

Matemática no Ensino: Entre 

trajetórias profissionais, 

epistemologias e pesquisas. São Paulo: 

Editora Livraria da Física, 2015. 

----- 

B 

ROQUE, T. História da matemática: 

uma visão critica, desfazendo mitos e 

lendas. Rio de Janeiro: Zahar, 2012; 

----- 

B 

STERWART, I. Em Busca do Infinito: 

Uma História da Matemática dos 

primeiros números à teoria do caos. 1ª 

Ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2014; 

----- 

C 

CASTRO, F. M. de O. A matemática 

no Brasil. 2.ed. Campinas, SP: Editora 

da UNICAMP, 1999. 

----- 

C 

IFRAH, G. Os números: a história de 

uma grande invenção. 9.ed. São Paulo: 

Globo, 1998. 

----- 

C 

MENDES, I. A.; FOSSA, J. A.; 

VALDÉS, J. E.N. A história como um 

agente de cognição na educação 

matemática. Porto Alegre: Sulina, 2006.  

----- 

C 

RADFORD, L. Cognição Matemática: 

História, Antropologia e 

Epistemologia. São Paulo: Editora 

Livraria da Física, 2011. 

----- 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

VI 
FUNÇÕES 

DE VÁRIAS 
B 

FLEMMING, Diva Marília; 

GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo B: 
6 
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VARIÁVEI

S 

funções de várias variáveis, integrais 

múltiplas, integrais curvilíneas e de 

superfícies. 2 ed. rev. amp. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2010. 435p. 

B 

MUNEM, Mustafa; e FOULIS, David J. 

Cálculo. Vol 1. Rio de Janeiro: LTC, 

2011. 

12 

B 

LEITHOLD, Louis. O Cálculo com 

Geometria Analítica. Vol. 1. 3 ed. São 

Paulo: Harbra, 2000. 685p. 

28 

 

LEITHOLD, Louis. O Cálculo com 

Geometria Analítica. Vol. 2. 3 ed. São 

Paulo: Harbra, 2000. 

21 

B 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um 

Curso de Cálculo. Vol. 1. Rio de 

Janeiro: LTC, 2011. 

27 

 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um 

Curso de Cálculo. Vol. 2. Rio de 

Janeiro: LTC, 2011. 

22 

C 

PINTO, Diomara; MORGADO, Maria 

C. Ferreira. Cálculo Diferencial e 

Integral de Funções de Várias 

Variáveis. Rio de Janeiro: Editora 

UFRJ, 2015.   

----- 

 

SIMMONS, George F. Cálculo com 

Geometria Analítica. Vol 1. São Paulo: 

Pearson Makron Books, 2010. 

4 

C 

SIMMONS, George F. Cálculo com 

Geometria Analítica. Vol 2. São Paulo: 

Pearson Makron Books, 2008. 

9 

C 

SWOKOWSKI, Earl. Cálculo com 

Geometria Analítica. Vol. 1. 2 ed. São 

Paulo: Makron Books, 1994. 744p. 

1 

C 
SWOKOWSKI, Earl. Cálculo com 

Geometria Analítica. Vol. 1. 2 ed. São 
1 
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Paulo: Makron Books, 1994. 744p. 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

VI 
ÁLGEBRA 

LINEAR I 

B 

ANTON, Howard. Álgebra Linear com 

Aplicações. 8 ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2001. 572p.  

4 

B 

BOLDRINI, José L.; COSTA, Sueli > 

R.; FIGUEIREDO, Vera L.; WETZLER, 

Henry G. Álgebra Linear. São Paulo: 

Harbra, 1986. 411p. 

6 

B 

CALLIOLI, Carlos Alberto; DOMINGUES, 

Hygino H.; COSTA, Roberto C.F.. Álgebra 

linear e aplicações. 6.ed. São Paulo: 

Atual, 2010. 352p.  

----- 

B 
LIMA, Elon Lages. Álgebra Linear. 9 

ed. Rio de Janeiro: SBM, 2016. 
----- 

C 

LIPSCHUTZ, Seymour. Álgebra 

Linear. 3 ed. ver. amp. São Paulo: 

Pearson, 2004. 647p.  

16 

C 

GONÇALVES, Adilson. Introdução à 

Álgebra Linear. Rio de Janeiro: IMPA, 

2015.  

----- 

C 

STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, 

Paulo. Álgebra Linear. São Paulo: 

Pearson, 2005. 583p. 

13 

C 

LAY, David C. Álgebra Linear e suas 

Aplicações. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 

1999. 504p. 

7 

 

 
Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

 

Título do Livro/ Periódico 

 

Nº de 
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Complementar ( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

Exemplares 

Biblioteca 

VI 

MATEMÁT

ICA PARA 

EDUCAÇÃ

O BÁSICA 

II 

B 

FREIRE, P. Educacao e mudanca. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 2011. 79p. 

(Colecao Educacao e Comunicacao). 

5 

B 

BICUDO, Maria A. Viggiani (Org). 

Pesquisa em Educação Matemática: 

concepções e perspectivas. São Paulo: 

UNESP, 1999. 313p. 

4 

B 

CASTRO, A. D.; CARVALHO, A. M. P. 

(Org). Ensinar a Ensinar. São Paulo: 

Pioneira, 2001, p. 177-95. 

----- 

B 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é 

educação. São Paulo: Brasiliense, 2010. 

116p. 

15 

C 

SAVIANI, Demerval. Escola e 

democracia. 42 ed. São Paulo: Ed. 

Autores Associados, 2012. 93p. 

19 

C   

C   

C   

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

VI 

ESTÁGIO 

SUPERVISI

ONADO I 

B 

FAINGUELERNT, Estela Kaufman; 

NUNES, Katia Regina Ashton. Fazendo 

Arte com Matemática. Porto Alegre: 

Penso, 2015. 128p. 

1 

B 

LORENZATO, Sergio (Org.). O 

laboratório de ensino de matemática 

na formação de professores. 2 ed. ver. 

Campinas: Ed. Autores Associados, 

2009. 178p. (Coleção Formação de 

5 
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Professores).  

B 

PONTE, João Pedro da; BROCARDO, 

Joana; OLIVEIRA, Hélia. Investigações 

matemáticas nas salas de aula. 3. ed. 

ver. e amp. Belo Horizonte: Autêntica, 

2013; 

----- 

B 

BARBOSA, Ruy Madsen. Descobrindo 

a geometria fractal para a sala de 

aula. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 

142p.    

4 

C 

CARVALHO, Dione Lucchesi de. 

Metodologia do ensino de 

Matemática. 2 ed. ver. São Paulo: 

Cortez, 2006. 119p. 

5 

C 

DEMO, Pedro. Desafios Modernos da 

Educação. Petrópolis: Vozes, 2010. 

272p. 

----- 

C 

STERWART, Ian. Em Busca do 

Infinito: Uma História da Matemática 

dos primeiros números à teoria do 

caos. 1 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. 

413p. 

----- 

C   

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

VI 

INFORMÁ

TICA 

APLICADO 

AO 

ENSINO 

DA 

MATEMÁT

ICA II 

B 

BORBA, M. C; SCUCUGLIA, R. R. S.; 

GADANIDIS, G. Fases das tecnologias 

digitais em Educação Matemática: 

sala de aula e internet em movimento. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2014. 

----- 

B 
GABRIEL, Martha. Educ@r - a 

(r)evolução digital na educação. Ed. 
----- 
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Saraiva, 2013. 

B 

KENSKI, V, M. Educação e 

tecnologias: O novo ritmo da 

informação. 8ª ed. – Campinas, SP: 

Papirus, 2012  

----- 

B 

RABARDEL, P. Les hommes et les 

technologies: approche cognitive des 

instruments contemporains. Paris: 

Armand Colin, 1995. 

----- 

C 

BRASIL. Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN+). 

Ciências da Natureza e Matemática e 

suas tecnologias. Brasília: MEC, 2006; 

----- 

C 

BRASIL. Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Ciências da Natureza e 

Matemática e suas tecnologias. 

Brasília: MEC, 2000. 

----- 

C 

HOHENWARTER, M. e J. Manual 

Oficial da Versão 3.2 – Ajuda do 

GeoGebra. 2009. disponível em: 

www.geogebra.org 

----- 

C 
JESUS, A. R, de. Um pequeno Manual 

do Winplot, Salvador , 2004. 
----- 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

VI 

LABORAT

ÓRIO DE 

ENSINO 

DE 

MATEMÁT

ICA 

B 

LORENZATO, Sergio (Org.). O 

laboratório de ensino de matemática 

na formação de professores. 2 ed. ver. 

Campinas: Ed. Autores Associados, 

2009. 178p. (Coleção Formação de 

Professores).  

5 

B 

KALEFF, Ana Maria M. R. Vendo e 

entendendo poliedros. 2 ed. Niterói: 

EDUFF, 2003. 

----- 

B BAIRRAL, M.; DA SILVA, A.L.; ----- 

http://www.geogebra.org/
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MACIEL, A; OLIVEIRA, R. 

Instrumentação do Ensino de 

Artimética e Álgebra. Rio de Janeiro: 

Fundação CECIERJ, 2005. 

B 

BAIRRAL, Marcelo Almeida; DA 

SILVA, Ana Lúcia Vaz; BARBOSA, 

Andreia Carvalho Maciel; OLIVEIRA, 

Rosana. Instrumentação do Ensino da 

Geometria. Vol. 2. Rio de Janeiro: 

Fundação CECIERJ, 2010. 266p. 

----- 

C 

BARBOSA, Ruy Madsen. Descobrindo 

a geometria fractal para a sala de 

aula. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 

142p.    

4 

C 

PONTE, João Pedro da; BROCARDO, 

Joana; OLIVEIRA, Helia. Investigações 

matemáticas nas salas de aula. 3. ed. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2009. 

----- 

C 

BRENELLI, Rosely Palermo. O jogo 

como espaço para pensar: a 

construção de noções lógicas e 

aritméticas. 4. ed. Campinas: Papirus, 

1996. 

----- 

C 

KISHIMOTO, Tizuko Morchida (Org.). 

Jogo, brinquedo, brincadeira e a 

educação. 14. ed. São  Paulo: Cortez, 

1997. 

----- 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

VII 

ANÁLISE 

COMBINA

TÓRIA E 

B 

NAVIDI, William. Probabilidade e 

Estatística para Ciências Exatas. Porto 

Alegre: McGraw-Hill, 2012. 

----- 
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PROBABIL

IDADE 

B 

LIMA, Elon Lages; WAGNER, 

Eduardo; CARVALHO, Paulo Cezar 

Pinto; MORGADO, Augusto Cezar de 

Oliveira. A Matemática do Ensino 

Médio. Vol. 2. 7 ed. Rio de Janeiro: 

SBM, 2016. 

8 

B 

HAZZAN, Samuel. Fundamentos de 

Matemática Elementar: Combinatória 

e Probabilidade. Vol. 5. 7 ed. Sâo 

Paulo: Atual, 2004. 184p.  

16 

B 

SPIEGEL, Murray Ralph; SCHILLER, 

John J.; SRINIVASAN, R. Alu. 

Probabilidade e Estatística. Coleção 

Schaum. São Paulo: Bookman, 2013. 

427p. 

1 

C 

MORGADO, Augusto Cezar de O.; 

PITOMBEIRA, João Bosco; 

CARVALHO, Paulo C. Pinto; 

FERNANDEZ, Pedro. Análise 

Combinatória e Probabilidade. 

Coleção do Professor de Matemática. 9 

ed. Rio de Janeiro: SBM, 1991. 343p. 

4 

C 

SANTOS, José Plínio O.; MELLO, 

Margarida P.; MURARI, Idani T. C. 

Introdução à Análise Combinatória. 4 

ed. rev. Rio de Janeiro: Ciência 

Moderna, 2007. 390p. 

4 

C   

C   

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

VII 
EQUAÇÕE

S 
B 

BOYCE, William E.; DIPRIMA, 

Richard C. Equações Diferenciais 
6 
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DIFERENC

IAIS 

ORDINÁRI

AS 

Elementares e Problemas de Valores 

de Contorno. 8. ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2006. 434p.  

B 

LEITHOLD, Louis. O Cálculo com 

Geometria Analítica. Vol. 2. 3 ed. São 

Paulo: Harbra, 1994. 

21 

B 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um 

Curso de Cálculo. Vol. 4. Rio de 

Janeiro: LTC, 2011. 

25 

B 
STEWART, J. Cálculo. Vol. 2. São 

Paulo: CENGAGE Learning, 2013. 
----- 

C 

FIGUEIREDO, Djairo Guedes de; 

NEVES, Aloisio F. Equações 

Diferenciais Aplicadas. 3. ed. Rio de 

Janeiro: SBM, 2010. 307p. 

4 

C 

EDWARDS JR., C. H.; PENNEY, David 

E. Equações Diferenciais Elementares 

com Problemas de Contorno. São 

Paulo: Prentice Hall, 1995. 643p. 

5 

C 

ZILL, Dennis G. Equações Diferenciais 

com Aplicações em Modelagem. São 

Paulo: Cengage Learning, 2011. 

----- 

C 

MATOS, Marivaldo P. Séries e 

Equações Diferenciais. São Paulo: 

Makron Books, 2002. 

----- 

 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

VII 

LINGUA 

BRASILEI

RA DE 

SINAIS – 

LIBRAS 

B 

FELIPE, Tânya; MONTEIRO, Myrna S. 

Libras em Contexto: Curso Básico. 

Brasília: MEC/SEEP, 2004. 63p. 

1 

B 
GESSER, Audrei. LIBRAS: que língua 

é essa?. São Paulo: Parábola, 2009.  
----- 
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B 

ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi de. 

Atividades Ilustradas em Sinais da 

Libras. Rio de janeiro: Revinter, 2004 

----- 

B 

PIMENTA, Nelson; QUADROS, Ronice 

Muller de. Curso de LIBRAS vol 1. 

Rio de Janeiro: LSB vídeo, 2008.  

----- 

C 

PIMENTA, Nelson; QUADROS, Ronice 

Muller de. Curso de LIBRAS vol 2. 

Rio de Janeiro: LSB vídeo, 2008.  

----- 

C 

CAPOVILLA, Fernando Cesar; 

MAURICIO, Aline Cristina; 

RAPHAEL, Walkiria Duarte. Novo Deit 

– Libras: Dicionário enciclopédico 

ilustrado trilíngue da Língua de Sinais 

Brasileira. São Paulo: EDUSP, 2013.  

----- 

C 

FALCÃO, Luiz Albérico. Surdez, 

cognição visual e libras: estabelecendo 

novos diálogos. Recife: Edição do 

Autor, 2012.  

----- 

C 

STAINBACK, Susan; STAINBACK, 

William. Inclusão: Um guia para 

Educadores. Porto Alegre: Artmed, 

2010. 

----- 

 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

VII 

ESTÁGIO 

SUPERVISI

ONADO II 

B 

DANTE, Luiz Roberto. Formulação e 

Resolução de Problemas de 

Matemática – Teoria e Prática. São 

Paulo: Editora Ática, 2010. 

----- 

B ONUCHIC, L. R.; ALLEVATO, N. S. G. ----- 
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Novas reflexões sobre o ensino-

aprendizagem de matemática através 

da resolução de problemas. In: 

BICUDO, M. A. V.; BORBA, M. C. 

(Orgs.). Educação Matemática: pesquisa 

em movimento. São Paulo: Cortez, 

2004. 

B 

POLYA, G. A arte de resolver 

problemas: um aspecto do método 

matemático. Rio de Janeiro: 

Interciência, 2006. 203p.  

6 

B 

SILVA, C. M. S. da; SIQUEIRA FILHO, 

M. G. Matemática: Resolução de 

Problemas. Brasília: Liber Livros, 

2012. 

----- 

C 

DANTE, L. R. Didática da Resolução 

de Problemas de Matemática: 1ª a 5ª 

séries: para estudantes do curso de 

magistério e professores do 1 grau.. 

São Paulo: Ática, 2003. 176p. 

3 

C 

DEMO, Pedro. Desafios Modernos da 

Educação. Petrópolis: Vozes, 2010. 

272p. 

----- 

C 

ROQUE, T. História da matemática: 

uma visão critica, desfazendo mitos e 

lendas. Rio de Janeiro: Zahar, 2012; 

----- 

C 

STERWART, Ian. Em Busca do 

Infinito: Uma História da Matemática 

dos primeiros números à teoria do 

caos. 1 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. 

413p. 

----- 

 

 

 
Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

 

Título do Livro/ Periódico 

 

Nº de 
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Complementar ( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

Exemplares 

Biblioteca 

VII 

INTERFAC

E ENTRE 

GÊNERO E 

RAÇA: 

EDUCAÇÃ

O E 

INTERCUL

TURALIDA

DE 

B 

BRASIL, MEC/SECAD. Educação 

anti-racista: caminhos abertos pela 

Lei Federal no 10.639/03. Brasília: 

Ministério da Educação, Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade, 2005. (Coleção Educação 

para todos). 

----- 

B 

FLEURI, Reinaldo Matias. (Org.) 

Educação intercultural: mediações 

necessárias. Rio de Janeiro, DP&A 

editora, 2003. 

----- 

B 

GOMES, N.L. Relações étnico-raciais, 

educação, descolonização dos 

currículos. Currículo sem Fronteiras. v. 

12, n. 1, jan/abr, 2012. P. 90-109. 

Disponível em: 

http://www.curriculosemfronteiras.org/v

ol12iss1articles/gomes.pdf. Acesso 

em:05 Dezembro 2012. 

----- 

B 

MUNANGA, Kabengele. Superando o 

racismo na Escola. Brasília: Ministério 

da Educação, Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e 

Diversidade, 2005. 

----- 

C 

AZEVEDO, M, Lins de. A educação 

como política pública. 3ª ed. Campinas, 

Autores Associados, 2004. 

----- 

C 

BRASIL, MEC/SECAD. Orientações e 

ações para a educação das relações 

étnico-raciais. Brasília, MEC/SECAD, 

2006. 

----- 

C GOMES, N.L. Diversidade étnico- ----- 
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racial: por um projeto educativo 

emancipatório. In: FONSECA, M.V.; 

SILVA, C.M.N.; FERNANDES, A. B. 

Relações étnico-raciais e educação no 

Brasil. Belo Horizonte: Mazza Edições, 

2011. p 39-60. 

C 

PASSOS, Joana Célia dos. As relações 

étnico-raciais nas licenciaturas: o que 

dizem os currículos anunciados. 188 

Poiésis, Tubarão. V.8, n.13, p. 172 - 188, 

Jan/Jun, 2014. Disponível em: 

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/inde

x.php/Poiesis/article/viewFile/2254/1630. 

----- 

 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

VII 
MECÂNIC

A 

B 

HALLIDAY, D.; RESNICK,R.; 

WALKER, J. Fundamentos de física. 

Volume 1. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2002. 277p. 

10 

B 

HALLIDAY, D.; RESNICK,R.; 

WALKER, J. Fundamentos de física. 

Volume 2. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2002. 228p. 

11 

B 

NUSSENZVEIG, M. Curso de Física 

Básica: Mecânica. Vol. 1. São Paulo: 

Edgard Blücher, 2016. 328p. 

23 

B 

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física: 

para cientistas e engenheiros. Vol 1. 

Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

----- 

C 
 

 

C   

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/article/viewFile/2254/1630
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/article/viewFile/2254/1630
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C   

C   

     

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

VIII 

ANÁLISE 

MATEMÁT

ICA 

B 

ÁVILA, Geraldo. Análise matemática 

para licenciatura. 3 ed. rev. amp. São 

Paulo: Edgard Blücher, 2009. 246p. 

14 

B 

ÁVILA, Geraldo. Introdução à análise 

matemática. São Paulo: Edgard 

Blücher, 2016. 254p. 

5 

B 
FIGUEIREDO, Djairo Guedes. Análise 

I. Rio de Janeiro: LTC, 1996. 256p. 
14 

B 

LIMA, Elon Lages. Análise Real. Vol. 

1. Coleção Matemática Universitária. 

Rio de Janeiro: SBM, 2016. 

----- 

C 

LIMA, Elon Lages. Curso de Análise. 

vol 1. 13 ed. Rio de Janeiro: IMPA, 

2011. 431p. 

4 

C 

NETO, Antonio Caminha Muniz. 

Tópicos de matemática elementar: 

números reais. Vol 1. Rio de Janeiro: 

SBM, 2011. 

----- 

C 

LIMA, Elon Lages; CARVALHO, Paulo 

Cezar Pinto; WAGNER, Eduardo; 

MORGADO, Augusto César. A Matemática 

do Ensino Médio. Vol. 1. Rio de Janeiro: 

IMPA/SBM, 2006. 

4 

C   
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Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

VIII 

FUNÇÕES 

VETORIAI

S 

B 

FLEMMING, Diva Marília; 

GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo B: 

funções de várias variáveis, integrais 

múltiplas, integrais curvilíneas e de 

superfícies. 2 ed. rev. amp. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2010. 435p. 

6 

B 
KAPLAN, Wilfred. Cálculo avançado. 

Vol. 2. São Paulo: Edgard Blücher, 2015. 
13 

B 
KAPLAN, Wilfred. Cálculo avançado. 

Vol. 2. São Paulo: Edgard Blücher, 2010. 
4 

B 

Piskunov, N. Cálculo Diferencial e 

Integral. vol. 1 e 2. Porto: Ed.Lopes da 

Silva. 

----- 

B 

ÁVILA, Geraldo. Cálculo: Funções de 

Várias Variáveis. 5 ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2002. 274p. 

4 

C 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um 

Curso de Cálculo. Vol. 3. Rio de 

Janeiro: LTC, 2011. 

25 

C 

LEITHOLD, Louis. O Cálculo com 

Geometria Analítica. Vol. 2. 3 ed. São 

Paulo: Harbra, 1994. 

21 

C 

SIMMONS, George F. Cálculo com 

Geometria Analítica. Vol 2. São Paulo: 

Pearson Makron Books, 2008. 

9 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

VIII 

ESTÁGIO 

SUPERVISI

ONADO III 

B 

BORBA, Marcelo de Carvalho; SILVA, 

Ricardo Scucuglia R. da; GANANIDIS, 

G. Fases das Tecnologias Digitais em 

15 
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Matemática: Sala de aula e internet 

em movimento. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2014. 149p. 

B 

FARDO, M. L. Gamificação aplicada 

em ambientes de aprendizagem. 

Novas Tecnologias na Educação. Porto 

Alegre: Editora UFRGS. V. 11, nº 1, 

julho, 2013. 

----- 

B 

GABRIEL, M.. Educar – a revolução 

digital na educação. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 

----- 

B 

MATTOS, Maria J. V. Marinho de; 

COSTA, J. W.; VALLE, L. E. L. R.. 

Educação Digital: a tecnologia a favor 

da inclusão. Porto Alegre: Penso, 2013 

----- 

C 

ALVES, L ; NERY, J. Jogos 

Eletrônicos, mobilidades e educações: 

trilhas em construção. Salvador: 

EDUFBA, 2015. 

----- 

C 

BORBA, Marcelo Carvalho; 

PENTEADO, Miriaim Godoy. 

Informática e Educação Matemática. 

Coleção em Tendências Matemáticas. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2010.  

----- 

C 

POSAMENTIER, Alfred S.; KRULIK, 

Stephen. A Arte de Motivar os 

Estudantes do Ensino Médio para a 

Matemática. Porto Alegre: Penso, 2014. 

----- 

C 

ROQUE, T. História da matemática: 

uma visão critica, desfazendo mitos e 

lendas. Rio de Janeiro: Zahar, 2012; 

----- 

 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

 

Nº de 

Exemplares 



 

 

272 

 

edição, local, editora, ano) Biblioteca 

VIII 

OSCILAÇÕ

ES, ONDAS 

E 

TERMODI

NÂMICA 

B 

HALLIDAY, D.; RESNICK,R.; 

WALKER, J. Fundamentos de física. 

Volume 2. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2002. 228p. 

11 

B 

NUSSENZVEIG, M. Curso de Física 

Básica: Fluidos, Oscilações, Ondas e 

Calor. 4 ed. rev. São Paulo: Edgard 

Blücher, 2005. 314p. 

16 

B 

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física: 

para cientistas e engenheiros. Vol 1. 

Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

----- 

B   

C 
 

 

C   

C   

C 1.   

     

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

VIII TCC I 

B 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, 

Marina de Andrade. Fundamentos da 

Metodologia Científica. 7 ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 320p.  

----- 

B 

Borba, Marcelo de Carvalho; Araujo, 

Jussara de Loiiola. (Org.). Pesquisa 

Qualitativa em educação Matemática. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2004, v. 1, p. 

99-112. 

----- 

B 
SALOMON, Delcio Vieira. Como fazer 

uma monografia. 3 ed. São Paulo: 
2 
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Martins Fontes, 1995. 294p.  

B 

DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. 8 

ed. São Paulo: Autores Associados, 

2007. 

----- 

C 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar 

projetos de pesquisas. 4 ed. São Paulo; 

Atlas, 2006.  

----- 

C 

PÁDUA, Elisabete Matalho M. de. 

Metodologia da pesquisa: abordagem 

teórica prática. 13 ed. Campinas: 

Papirus, 2007.  

----- 

C 

SEVERINO, Antonio Joaquim. 

Metodologia do trabalho científico.  19 

ed. São Paulo: Cortez, 1993. 252p.  

01 

C 

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. 

Introdução à pesquisa em ciências 

sociais: a pesquisa qualitativa em 

educação. São Paulo: Atlas, 2008.  

----- 

   
Livros diversos na sobre o tema da 

monografia. 
 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

VIII 

MATEMÁT

ICA 

FINANCEI

RA 

B 

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática 

Financeira e suas aplicações. 5 ed. São 

Paulo: Atlas, 2000. 427p. 

02 

B 

CRESPO, Antonio A. Matemática 

Financeira Fácil. 14ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 

----- 

B 

DAL ZOT, W.; CASTRO, M. L. de. 

Matemática Financeira: Fundamentos 

e aplicações. Porto Alegre: Bookman, 

2015. 

----- 

B JOBIM, A. Matemática Financeira ----- 
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(com excel) e suas aplicações. 1ª ed. 

São Paulo: Escolar Editora, 2014. 

C 

CAXIAS, M. A. S. Matemática 

Financeira – Com o uso da HP 12C. 3ª 

Ed. Editora Sage, 2015. 

----- 

C 

GIMENES, C. M. Matemática 

Financeira com HP 12C e Excel: Uma 

abordagem descomplicada. 2ª ED. 

Editora Pearson, 2010. 

----- 

C 

HAZZAN, S., POMPEU, J. N. 

Matemática Financeira, 8ª Ed. Ed. 

Saraiva, 2012. 

----- 

C 

SAMANEZ, C. P. Matemática 

Financeira, 7ª ed. Editora Prentice Hall, 

2010. 

----- 

 

 
 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

IX 

VARIÁVEI

S 

COMPLEX

AS 

B 

ÁVILA, Geraldo. Variáveis Complexas 

e aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 

271p. 

10 

B 

NETO, Alcides Lins. Função de uma 

Variável Complexa. Rio de janeiro: 

IMPA, 2012. 

----- 

B 

SOARES, Marcio Gomes. Cálculo em 

uma Variável Complexa. Rio de 

Janeiro: IMPA, 2014. 

----- 

B  ----- 

C 

WAGNER, Eduardo; MORGADO, 

Augusto C. de O.; CARMO, Manfredo 

Perdigão. Trigonometria e Números 

----- 
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Complexos. Coleção do Professor de 

Matemática. Rio de Janeiro: SBM, 2005. 

C 

AMORIM, Jodette; SEIMETZ, Rui; 

SCHMITT, Tânia. Trigonometria e 

Números Complexos. Brasília: UnB, 

2006. 86p. 

2 

C 

LIMA, Elon Lages; CARVALHO, P. C. P.; 

WAGNER, E.; MORGADO, A. C.. A 

Matemática do Ensino Médio. v. 3. 

Rio de Janeiro: SBM, 2006. 

----- 

C   

 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

IX 

ESTÁGIO 

SUPERVISI

ONADO IV 

B 

D'AMBRÓSIO, U. Etnomatemática: a 

arte ou a técnica de explicar ou 

conhecer. São Paulo: Ed. Ática, 1998. 

----- 

B 

D’AMBRÓSIO, U. Etnomatemática: 

Elo entre as tradições e a 

modernidade, 5ª ed. Belo Horizonte: 

Autentica Editora, 2002. 

----- 

B 

GERDES, P. Etnomatemática: 

Reflexões sobre a matemática e 

diversidade cultural. Edições Húmus 

LDA, 2007. 

----- 

B 

VERGANI, T. Educação 

Etnomátemática: O que é? 1ª ed. São 

Paulo: Livraria da Física, 2007. 

----- 

C 

AMORIM, Antônio. A nova LDB, Lei 

nº 9.394/96 – Análise e aplicação. 

Salvador, dezembro de 1997. 

----- 

C DEMO, Pedro. Desafios Modernos da ----- 
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Educação. Petrópolis: Vozes, 2010. 

272p. 

C 

ROQUE, T. História da matemática: 

uma visão critica, desfazendo mitos e 

lendas. Rio de Janeiro: Zahar, 2012; 

----- 

C 

STERWART, I. Em Busca do Infinito: 

Uma História da Matemática dos 

primeiros números à teoria do caos. 1ª 

Ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2014; 

----- 

 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

IX 

ELETROM

AGNETISM

O 

B 

HALLIDAY, D., RESNICK,R., 

WALKER, J. Fundamentos de física. 

Vol. 3. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC; 2002. 

281p. 

4 

B 

NUSSENZVEIG, M. Curso de Física 

Básica: Eletromagnetismo. vol. 3. 4 ed. 

rev. São Paulo: Edgard Blücher, 2004. 

323p. 

----- 

B 

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física: 

para cientistas e engenheiros. Vol 2. 

Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

 

B   

C 
 

 

C   

C   

C   
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Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

IX TCC II 

B 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, 

Marina de Andrade. Fundamentos da 

Metodologia Científica. 7 ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 320p.  

----- 

B 

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. 

Introdução à pesquisa em ciências 

sociais: a pesquisa qualitativa em 

educação. São Paulo: Atlas, 2008.  

----- 

B 

BICUDO, Maria A. Viggiani (Org). 

Pesquisa em Educação Matemática: 

concepções e perspectivas. São Paulo: 

UNESP, 1999. 313p. 

4 

B 

SEVERINO, Antonio Joaquim. 

Metodologia do trabalho científico.  19 

ed. São Paulo: Cortez, 1993. 252p.  

01 

C 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar 

projetos de pesquisas. 4 ed. São Paulo; 

Atlas, 2006.  

----- 

C 

PÁDUA, Elisabete Matalho M. de. 

Metodologia da pesquisa: abordagem 

teórica prática. 13 ed. Campinas: 

Papirus, 2007.  

----- 

C   

C 
Livros diversos na sobre o tema da 

monografia. 
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Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

 

INTRODUÇ

ÃO A 

TEORIA 

DE 

GALOIS 

B 
ARTIN, M.. Algebra. New Jersey: 

Prentice-Hall, 1991.  
----- 

B 
COX, A. D.. Galois Theory. Wiley, 

2004.  
----- 

B 
LANG, S.. Algebra. Springer-Verlag, 

2002.  
----- 

B 
ROTTMAN, J.. Galois Theory. 

Springer-Verlag, 1990. 
----- 

C 

FRALEIGH, J. B. A First Course in 

Abstract Algebra. Addison-Wesley, 

Reading Mass., 1989 

----- 

C 
McCARTHY, P.J. Algebraic Extensions 

of Fields. Chelsea, New York, 1976 
----- 

C 
GONÇALVES, Adilson Introdução à 

Álgebra Projeto Euclides, IMPA 
4 

C 
Martin, P.A. Grupos, corpos e teoria de 

galois, Editora da Física, 2010 
----- 

     

 

 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

 
ÁLGEBRA 

LINEAR II 

B 

ANTON, H., RORRES, C. Álgebra 

Linear com Aplicações. 8 ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2001. 572p. 

4 

B 
BOLDRINI, José Luiz et al.. Álgebra 

Linear. 3 ed. rev. amp. São Paulo: 
6 
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Harbra, 1986. 411p.  

B 

LAY, David C. Álgebra Linear e suas 

aplicações. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 

1999. 504p. 

7 

B 

STEINBRUCK, Alfredo. Álgebra Linear 

e Geometria Analítica. ??: Pearson 

Education, 2006. 

----- 

C 

CARVALHO, João Pitombeira. 

Introdução à Álgebra Linear. ??: LTC, 

1976. 

----- 

C 
CALLIOLI, ?. Álgebra Linear e 

Aplicações. São Paulo: Atual, 1984. 
----- 

C 
LIPSCHUTZ. Álgebra Linear. ??: Mac-

Graw-Hill, 1981. 
----- 

C 
POOLE, D., Álgebra Linear. São Paulo: 

Thomson, 2004. 
----- 

   

WILLIAMS, G. Linear Algebra with 

applications. 4. ed. Jones And Bartlett 

Mathematics, 2000. 

----- 

 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

 
ANÁLISE 

II 

B 
LIMA, E., Análise Real, vol. 1, 4 ed. 

Matemática Universitária. 
----- 

B 

G. Ávila, Análise Matemática para 

Licenciatura, 3a. edição rev. amp., São 

Paulo: Ed. Edgard Blucher Ltda, 2009. 

246p. 

14 

B 

G. Ávila, Introdução à Análise 

Matemática, São Paulo: Edgard Blucher 

Ltda, 2016. 254p. 

5 
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B 
LIMA, Elon. Curso de análise, vol. 1. 

Rio de Janeiro: Projeto Euclides, 1999 
4 

C 

W. Rudin, Princípios de Análise 

Matemática, Ed. UnB e Ao Livro 

Técnico S.A., Rio de Janeiro, 1971. 

----- 

C 
R. G. Bartle, Elementos de Análise Real, 

Ed. Campus, Rio de Janeiro, 1983. 
----- 

C 

WHITE, A. J. Análise Real, uma 

introdução, São Paulo: Editora Edgard 

Blucher ltda, 1993. 

----- 

C 
LANG, S., Analysis I, New York: 

Addison-Wesley, 1968 
----- 

     

 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

 

INTRODUÇ

ÃO A 

ANÁLISE 

NO R
n
 

B 
LIMA, E. L. Análise no espaço Rn. 

Rio de Janeiro: IMPA, 2004. 
----- 

B 

LIMA, E. L. Curso de Análise, 

vol.2. 9. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 

2006. 

----- 

B 

Spivack, Michael, Cálculo em 

Variedades, Ed. Ciência Moderna. 

Rio de Janeiro, 2003. 

----- 

B 

MUNKRES, J. R. Analysis on 

Manifolds. Cambridge: Westview 

Press, 1991. 

----- 

C 

DUISTERMAAT, J. J.; KOLK, J. A. 

C. Multidimensional Real Analysis 

I: Differentiation. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2004. 

----- 

C 

APOSTOL, T. M. Mathematical 

Analysis. 2nd ed. Menlo Park: 

Addison-Wesley, 1974. 

----- 
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C 

PUGH, C. C. Real Mathematical 

Analysis. New York, Springer-

Verlag, 2010. 

 

----- 

C 

ZORICH, V. A.; COOKE, 

R. Mathematical Analysis I. Berlin: 

Springer-Verlag, 2004. 

----- 

     

 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

 

INTRODUÇ

ÃO À 

GEOMETR

IA 

DIFERENC

IAL 

B 

DO CARMO, M. P., Geometria 

Diferencial de Curvas e Superfícies, 

Coleção Textos Universitários, SBM, 

Rio de Janeiro, 2010.  

----- 

B 

TENEMBLAT, K., Introdução à 

Geometria Diferencial, 2. ed. São Paulo: 

Edgard Blücher, 2008 

----- 

B 
ARAÚJO, P. V. Geometria Diferencial. 

Rio de Janeiro: IMPA, 2004  
----- 

B 

O'NEILL, B. Elementary Differential 

Geometry. 2nd ed. Amsterdam: 

Academic Press, 2006. 

----- 

C 
STOKER, J. J. Differential Geometry. 

New York: John Wiley & Sons, 1989. 
----- 

C 

GRAY, A. Modern Differential 

Geometry of Curves and Surfaces. 

Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 

2006. 

----- 

C 

KÜHNEL, W. Differential Geometry: 

curves, surfaces and manifolds. 2nd ed. 

Providence, RI: American Mathematical 

Society, 2006. 

----- 
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C 

DACORSO NETTO, César. Elementos 

de Geometria Diferencial. São Paulo: 

Nacional, 1971. 121p. 

1 

     

 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

 

TEORIA 

DAS 

EQUAÇÕE

S 

DIFERENC

IAIS 

B 

Hirsh, M.W., Smale, S., Devaney, R. 

Differential Equations, Dynamical 

Systems and an Introduction to Chãos, 

Adademic Press, 2003  

----- 

B 

Pontryaguine, 

L. Equations Differentialles Ordinaires, 

de La Paix, 1969  
----- 

B 

Sotomayor, J. , Lições de Equações 

Diferenciais Ordinárias, Projeto 

Euclides, IMPA, 1979 
----- 

B 

BOYCE. W.E., DIPRIMA, R.C., 

Equações Diferenciais Elementares e 

Problemas de Valores de Contorno. 8 ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2006. 434p.  

BRAUER, F., NOHEL, J., The 

Qualitative Theory of Ordinary 

Differential Equations, Dover, 1989 

6 

----- 

C 

BRAUN, M., Differential Equations and 

their Applications, Berlin, Springer, 

1975 
----- 

C 
FIGUEIREDO, D. G., NEVES, A. F., 

Equações Diferenciais Aplicadas, 
4 
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Coleção Matemática Universitária, 3 ed. 

Rio de Janeiro: Impa, 2010. 307p. 

C 

LADEIRA, L.A.C., Equações 

Diferenciais Ordinárias: Teoria 

Qualitativa, ICMC, USP, 2001  
----- 

C 

SÁNCHEZ, D.A., Ordinary Differential 

Equations and Stability Theory: An 

Introduction, Dover, 2001  

SMALE, S., HIRSCH, M., Differential 

Equations, Dynamical Systems, and 

Linear Algebra, Academic Press, 1974  

WILSON, H.K., Ordinary Differential 

Equations. London, Addison Wesley, 

1971 

----- 

----- 

----- 

     

 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

 

SISTEMAS 

NÃO 

LINEARES 

B 

H. K. Khalil, "Nonlinear Systems", 3rd 

edition, Prentice Hall, USA, 2001.  ----- 

B 

S. Sastry, Nonlinear Systems: Analysis, 

Stability and Control, Springer, 1999.  ----- 

B 

R. Seydel, "Practical Bifurcation and 

Stability Analysis: From Equilibruim to 

Chaos", 2nd edition, SpringerVerlag, 

New York, 1994.  

----- 

B 

V.I. Arnold. Mathematical Methods in 

Classical Mechanics. Graduation in 

Mathematics. Springer-Verlag, USA, 

----- 



 

 

284 

 

2nd edition, 1989. 

C 

M. Vidyasagar, "Nonlinear Systems 

Analysis", Second Edition, Prentice 

Hall, 1993 

----- 

C 

Chiang, Hsiao-Dong ; ALBERTO, L. F. 

C. . Stability Regions of Nonlinear 

Dynamical Systems - Theory, 

Estimation, and Applications. 1. ed. 

Cambridge: Cambridge University 

Press, 2015 

----- 

C 

GUCKENHEIMER, J.; HOLMES, P. 

Nonlinear Oscillations, Dynamical 

Systems, and Bifurcation of Vector 

Fields. Springer-Verlag, 1993  

----- 

C 

GEROMEL, José Claudio; PALHARES, 

ALVARO G. B. Análise linear de 

sistemas dinâmicos. 2. ed. São Paulo, 

SP: Edgard Blücher Ltda, 2004 

----- 

 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

 

TOPOLOGI

A DE 

ESPAÇOS 

MÉTRICOS 

B 
LIMA, Elon Lages, Espaços Métricos, 4 

ed. Rio de Janeiro, IMPA, 2011. 299p. 
4 

B 

DOMINGUES,H.H., Espaços Métricos 

e Introdução à Topologia, Atual Editora, 

1983  

----- 

B 

LIMA, Elon Lages, Elementos de 

Topologia Geral, Rio de Janeiro, SBM, 

2009. 297p 

MUNKRES, J. R., Topology, A First 

Course, Prentice-Hall, New Jersey, 

4 
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1975. 

B 

SIMMONS, G.F., Introduction to 

Topology and Modern Analysis. Mc 

Graw-Hill, 1963 

----- 

C 
WILLARD, S. General Topology, 

Addison-Wesley, 1970.  
----- 

C 
LIPSCHUTZ, S., Topologia Geral. São 

Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1973 
----- 

C 
ARMSTRONG, M. A. Basic topology. 

Springer, 2010.  
----- 

C 

HONIG, Chaim Samuel. Aplicações da 

topologia à análise. São Paulo: Livraria 

da Física, 2012.   

----- 

 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

 

CÁLCULO 

NUMÉRIC

O 

B 

RUGGIERO, M. A. E LOPES, V. L.R., 

Cálculo Numérico – Aspectos Teóricos e 

Computacionais, 2ª Edição, Makron 

Books do Brasil, São Paulo, 1996.  

----- 

B 

ARROS, I. Q. Introdução ao cálculo 

numérico. São Paulo: Edgar Blücher, 

1972. 

----- 

B 

DALCÍDIO, D. M. E MARINS, J. M., 

Cálculo Numérico Computacional – 

Teoria e Prática, 2ª edição, Editora Atlas, 

São Paulo, 1994.  

----- 

B 

BARROSO, L. C. Cálculo Numérico 

(com aplicações). 2. ed. São Paulo: 

Harbra, 1987. 

----- 

C 

BURIAN, R.; LIMA, A. C.; HETEM 

JUNIOR, A. Cálculo numérico. Rio de 

Janeiro: LTC, 2007. 

----- 
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C 
FRANCO, N. B. Cálculo numérico. 

São Paulo: Prentice Hall, 2006 
----- 

C 

DÉCIO, S., MENDES, J. T. E 

MONKEN, L. H., Cálculo Numérico, 

Makron Books, São Paulo, 2003. 

----- 

C 

SPERANDIO, Décio; MENDES, João 

Teixeira; SILVA, Luiz Henry Monken e. 

CálculoNumérico: Características 

Matemáticas e Computacionais dos 

Métodos Numéricos. São Paulo:Prentice 

Hall, 2003. 

----- 

     

 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

 

INTRODUÇ

ÃO À 

EQUAÇÕE

S 

DIFERENC

IAIS 

PARCIAIS 

B 

Figueiredo, Djairo Guedes. Análise de 

Fourier e Equações Diferenciais 

Parciais. 4.ed. Rio de Janeiro: IMPA, 

2009.  

4 

B 

Iório, Valéria. EDP: Um Curso de 

Graduação. 2.ed. Rio de Janeiro: IMPA, 

2001.  
----- 

B 

Medeiros, Luis Adauto; 

Andrade, Nirzi Gonçalves. Introdução às 

Equações Diferenciais Parciais. Rio de 

Janeiro: LTC, 1978.  

----- 

B 

IÓRIO Jr, Rafael/Iório, Valéria. 

Equações Diferenciais Parciais: Uma 

Introdução. Projeto Euclides, IMPA 

----- 

C 
STRAUSS, W. Partial 

Differential Equations: an 
----- 
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introduction. 2nd ed. Hoboken: 

Wiley, 2008. 

C 

JOST, J. Partial Differential 

Equations. New York: Springer-

Verlag, 2013. 

----- 

C 

DIBENEDETTO, Emmanuele. 

Partial differential equations. Boston: 

Second edition, Birkhauser, 2010. 

----- 

C 

EVANS, Lawrence C. Partial Diferential 

Equations. Providence: American 

Mathematical Society, 1998. 

----- 

     

 

 

 

Semestre 

 

 

Disciplina 

Tipo 

Básica ou 

Complementar 

 

Título do Livro/ Periódico 

( primeiro autor, depois título do livro, 

edição, local, editora, ano) 

 

Nº de 

Exemplares 

Biblioteca 

 

GEOMETR

IA NÃO 

EUCLIDIA

NAS 

B 

1. Barbosa, J.L.M. – Geometria 

Hiperbólica, IMPA  

2.  

 

B 

1. Greenberg, M.J. – Euclidean and 

non-euclidean Geometries, N.Y., 

W.H. Freeman and 

company,3ed,1993  

 

 

B 

Moise, E. Elementary Geometry from 

na Advanced Standpoint, 3.ed. 

Addison-Wesley,1990 

 

B   

C 
 

 

C   
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C   

C 1.   
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ANEXO A FORMULÁRIOS DO TCC 
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ANEXO A FORMULÁRIOS DO TCC  

ANEXO A1: Termo de Compromisso de Orientação 

 

  

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

Curso de Licenciatura em Matemática 

Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ORIENTAÇÃO 

 

 

 

 

O (a) estudante (a) ______________________________________________, matriculado 

(a) na disciplina “Trabalho de Conclusão do Curso I” no 8º semestre inicia a realização do 

Projeto de Pesquisa, sob a orientação do (a) professor (a) orientador (a) 

______________________________________________. Sendo dever do (a) aluno (a) 

comparecer aos encontros de orientação agendados com o (a) professor (a), bem como se 

comprometer a seguir as normas contidas no Regulamento de realização de TCC.  

 

De acordo, assinam,  

 

 

 

_________________________________________________________ 

Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Professor Orientador  

 

 

 

_________________________________________________________ 

Estudante  

 

 

Eunápolis, _______ de _________________ de 20____. 
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ANEXO A2: Ficha de Acompanhamento do Estudante 
 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

Curso de Licenciatura em Matemática 

Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 

 

 

ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA – REGISTRO DE ENCONTROS DE ORIENTAÇÃO 
 

 

 

 

ORIENTADOR: ______________________________________________________________  

 

ESTUDANTE: _______________________________________________________________ 
 

Data Conteúdo trabalhado 
Assinatura do 

Estudante 

Assinatura do 

Professor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Encontro suspenso/ motivo 

Assinatura do 

Estudante 

Assinatura do 

Professor 
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ANEXO A3: Proposta/Projeto de TCC 
 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

Curso de Licenciatura em Matemática 

Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 

FORMULÁRIO DA PROPOSTA/PROJETO DE TCC 

 

 
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA/ PROJETO TÍTULO DO TRABALHO 

 

Título do Projeto:  

Palavras-chave: 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

 
IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE 

 

Nome:  

Matrícula:  
e-

mail: 
 Telefone:  

 
IDENTIFICAÇÃO DO ORIENTADOR 

 

Nome:  

e-mail:  Telefone:  

Titulação acadêmica:  Especialista  Mestre  Doutor 

Co-orientador:  Sim  Não 

Nome completo:  

Titulação acadêmica:  Especialista  Mestre  Doutor 

e- mail:   

 
JUSTIFICATIVA 

 

(O estudante deverá justificar a escolha do seu tema, tendo em vista sua relevância científica, 
educacional e/ou social.) 
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RESUMO DO TRABALHO 

 

(Neste item deve ser apresentado um resumo de até 350 palavras da proposta/projeto descrevendo 
seus objetivos, procedimentos metodológicos e resultados esperados). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assinatura do Orientador: 

 

 

 
Assinatura do Estudante: 

 

 

 
AVALIAÇÃO DA PROPOSTA/PROJETO 

 

 Aprovação.  Reprovação. 

DATA: 
  

COORDENAÇÃO DO TCC: 
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ANEXO A4: Ficha de Avaliação do TCC 

 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

Curso de Licenciatura em Matemática 

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO TCC 

 

 
Nome do Aluno: 
 
Título do Trabalho: 
 
Nome do(a) Professor(a) Orientador: 
 

Data da 

Avaliação: 

Nome do(a) Professor(a) Avaliador(a) 1: 
 
Nome do(a) Professor(a) Avaliador(a) 2: 
 

 

Categorias Aspectos Avaliados 
Pontuação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

Organização 

Estruturação dos Capítulos           
Clareza           

Referências Bibliográficas           

Correção Ortográfica           

Total  

Categorias  
Pontuação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

Conteúdo 

Atendimento – 

Cumprimentos dos objetivos 

propostos 
          

Rigor Cientifico           
Fundamentação teórica           

Metodologia           

Conclusão           
Total  

Categorias Aspectos Avaliados 
Pontuação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

Aspectos da Apresentação 

Relevância do tema para o 

curso de formação           

Qualidade técnica no uso da 

linguagem e termos da área 

de formação 
          

Aplicação prática            

Criticidade           
Adequação a Norma do 

ABNT           
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Total  
A média final do aluno é calculada pela média aritmética dos totais das 3 categorias acima. 

Professores Avaliadores Média 

  

  

  

Média Final  

  
Observações da Banca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

____________________________________________ 

Professor Orientador 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Professor Avaliador 1 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Professor Avaliador 2 
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ANEXO A5: Ficha de Avaliação do TCC 

 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

Curso de Licenciatura em Matemática 

 

 

 

ATA DE AVALIAÇÃO DO TCC – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO A 
 

 

Aos ____________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e ______, na Sala 

__________, às_______horas e_________ minutos, reuniu-se a Banca Examinadora indicada 

pelo Orientador do TCC II e homologada pelo Colegiado do Curso 

___________________________________________ , composta por 

________________________________________________,Orientador do trabalho e presidente 

da Banca, ______________________________________ 

e______________________________________________________________. A reunião teve 

por objetivo avaliar o trabalho do (a) 

estudante_________________________________________________, sob o 

título__________________________________________________________________________

_______________________________________________. Os trabalhos foram abertos pelo 

orientador. 

Cada examinador arguiu o(a) estudante, com tempos iguais de perguntas e respostas. 

Terminadas as arguições, procedeu-se o julgamento do trabalho, concluindo a Banca 

Examinadora por sua 

 

 Aprovação.  Aprovação mediante as devidas correções.  Reprovação. 
 

 

O (A) estudante deverá reformular seu trabalho conforme estabelecido no parágrafo 

anterior, se houver, no prazo máximo de 15 (dez) dias. Caso o aluno não o cumpra o prazo de 

entrega do TCC, automaticamente o aluno será reprovado na disciplina TCC II. Se houver 

alteração no título do trabalho, informar o novo título abaixo: 

____________________________________________________________________________.  

 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelos membros da 

Banca Examinadora, o Estudante e demais presentes.  

 

 

Eunápolis, _____ de __________________ de 20____.  
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ANEXO B FORMULÁRIOS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
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ANEXO B FORMULÁRIOS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA 

CAMPUS EUNÁPOLIS 

DIREÇÃO ACADÊMICA – DA 

COLEGIADO DE MATEMÁTICA – COMAT 

 

Ficha de Avaliação do Estagiário 

Professor Orientador 

 
NOME DO ESTAGIÁRIO(A): 

CURSO: ESTÁGIO: 

LOCAL DO ESTÁGIO: 
 

TURMA: 

ANO/SÉRIE: 

DATA DA VISITA: 

 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

CARGA HORÁRIA ______ HORAS 

PARECER DO ORIENTADOR DE ESTÁGIO 
CONCEITOS 

RR R B MB O 

Plano de Aula      

Cumprimento do Plano de Aula      

Domínio de Conteúdo      

Clareza e Objetividade da Linguagem      

Adequação da Metodologia Utilizada ao Conteúdo Ensinado      

Organização do Quadro      

Utilização Adequada dos Recursos Didáticos      

Relacionamento com a Turma      

Gestão da Sala de Aula      

Disposição para colaborar e atender prontamente as 

solicitações dos alunos 
     

Capacidade de retroalimentação frente aos desafios 

encontrados 
     

Disposição e esforço para aprender, curiosidade teórica e 

científica 
     

Utilização de Bibliografia Adequada      

Qualidade de Geral do Trabalho Pedagógico      

LEGENDA:  RR – Ruim; R – Regular;     B – Bom;     MB – Muito Bom;  O – 

Ótimo  

 

Eunápolis, ________de _____________________ de 20__. 

 

 

Assinatura do Professor  Orientador          Assinatura e Carimbo da Coordenação de                

Curso 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA 

CAMPUS EUNÁPOLIS 

DIREÇÃO ACADÊMICA – DA 

COLEGIADO DE MATEMÁTICA – COMAT 
 

Ficha de Avaliação do Estagiário 

Professor Regente 

 

NOME DO ESTAGIÁRIO(A):  

CURSO:  ESTÁGIO: 

LOCAL DO ESTÁGIO:  

PERÍODO DE ESTÁGIO:              _____/_____/_____    a   _____/ _____/ _____. 

 
 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

CARGA HORÁRIA ______ HORAS 

PARECER DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO 
CONCEITOS 

RR R B MB O 

Assiduidade e Pontualidade no cumprimento do horário      

Disciplina e responsabilidade      

Equilíbrio emocional      

Ética na condução de suas atividades      

Relacionamento com professores, alunos e funcionários      

Disposição para cooperar com os colegas e atender 

prontamente as atividades solicitadas 
     

Disposição e esforço para aprender, curiosidade teórica e 

científica 
     

Iniciativa e autodeterminação para realizar seus objetivos de 

estagiário sem influências externas 
     

Discrição quanto aos assuntos sigilosos e zelo pelo patrimônio      

Qualidade de trabalho      

Utilização de recursos didáticos      

Metodologia adequada      

Utilização de bibliografia adequada      

Interesse e participação nas atividades de classe e extraclasse 

desenvolvidas pela escola 
     

Iniciativa para resolução de acontecimentos imprevistos no 

decorrer do estágio 
     

Desempenhou com responsabilidade e consciência os 

trabalhos de estágio 
     

Eficiência na coordenação dos trabalhos dos alunos      

 

 

LEGENDA:  RR – Ruim; R – Regular;     B – Bom;     MB – Muito Bom;  O – 

Ótimo  

 



 

 

300 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO ESCRITA DO PROFESSOR REGENTE 

 

 

  

 Utilize o espaço abaixo para fazer uma avaliação sucinta do estagiário, 

descrevendo, com base nos critérios acima citados, sua visão acerca do desempenho do 

mesmo na realização das atividades durante todo o período de Estágio Supervisionado em 

Matemática nessa instituição de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eunápolis, ________de _____________________ de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Professor Regente   Assinatura e Carimbo da Direção  
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ANEXO C FORMULÁROIOS DE EQUIVALÊNCIA ENTRE AS MATRIZES 

CURRICULARES 
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ANEXO C FORMULÁRIO DE EQUIVALÊNCIA ENTRE AS MATRIZES 

CURRICULARES 

 

 

ANEXO C1: FICHA DE ADAPTAÇÃO CURRICULAR 

 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

Curso de Licenciatura em Matemática 

 

 

FICHA DE ADAPTAÇÃO CURRICULAR 

 

 
Nome do Aluno: 
 
Matrícula: Email: 

 
Disciplina Crédito Carga Horária Situação* 

    

    

    

    

    

    

    

    

*Equivalente 

*Não equivalente 

*Equivalência Parcial, fazer trabalho complementar de conteúdo e carga horária.  
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ANEXO D LINHAS DE PESQUISA DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA 
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ANEXO D LINHAS DE PESQUISA DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA 

 

 

As linhas de pesquisa, ofertadas pelo Campus Eunápolis para o Curso de 

Licenciatura em Matemática, são: 

 
1. Ensino e Aprendizagem da Matemática; 

 
2. Tecnologias da informação e comunicação na Educação Matemática; 

 
3. Recursos didáticos, midiáticos e tecnológicos para o ensino de 

Matemática; 
 

4. Formação de professores, currículo e avaliação escolar; 
 

5. Desenvolvimento, Ensino e Aprendizagem.  
Compreensão do desenvolvimento humano, sua relação com os processos de 
ensino- aprendizagem nos contextos escolares, familiares e comunitários. 
Processos de construção cognitiva e sócio-afetiva, dificuldades e distúrbios de 
aprendizagem, práticas e estratégias de ensino e aprendizagem. 


