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1 - APRESENTAÇÃO 

 

 

 

  O Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia constitui-se em 
uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, como instituição de ensino 
público, comprometida com a garantia da qualidade e execução deste ensino, tendo 
em vista suprir as necessidades da comunidade, na qual está inserida. Este Centro de 
Ensino tem como missão: 

  

 

“Promover a formação do cidadão, oferecendo ensino, 

pesquisa e extensão com qualidade, objetivando o 

desenvolvimento sócio-econômico, cultural e tecnológico do 

país”.  

 

 
 

O CEFET – BA caracteriza-se por oferecer educação média e tecnologia 
de qualidade, visando as seguintes ações: 

 
 
I – Ministrar ensino em grau superior: 
 

a) de Graduação e Pós-graduação “lato-sensu” e ‘stricto sensu”, visando 
a formação de profissionais e especialistas na área tecnológica; 

b) de licenciatura, com vistas à formação de professores especializados 
para as disciplinas do ensino tecnológico e médio. 

 
 
II – ministrar cursos técnicos em nível de 2º grau, para formar de técnicos instrutores e 
auxiliares de nível médio; 
 
 
III – ministrar cursos de educação continuada, visando a atualização e o 
aperfeiçoamento de profissionais na área tecnológica; 
 
 
IV – realizar pesquisas, estimulando atividades criadoras e estendendo seus benefícios 
à comunidade, mediante cursos e serviços. 
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2 - INTRODUÇÃO 

 

 

A implementação de uma Licenciatura em Matemática no CEFET-
BA/UNED-Eunápolis faz parte do desejo desta comunidade, conforme ilustra parte da 
pesquisa de demanda realizada no município de Eunápolis e região, em ANEXO I, 
sendo aplicado em aproximadamente, segundo orientações do IBGE/Eunápolis, 20% 
do Universo Total, ganhando especial importância após manifestação do interesse do 
atual Governo Federal em investir na formação de professores do país. 

O CEFET-BA/UNED-Eunápolis oferece atividades de ensino e extensão 
na cidade de Eunápolis e região desde sua criação em 1995, por meio da Lei 8.670, de 
30 de julho de 1993. Hoje oferece turmas de Ensino Médio, além dos Cursos Técnicos 
Profissionalizantes em Enfermagem, Edificações e Turismo. 

Muitas características próprias dessa UNED justificam 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 viabiliza a 
implementação do Curso de Licenciatura em Matemática. 

O que se pretende no Curso de Licenciatura em Matemática é 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 enriqueçam as aulas; dar ênfase 
às inúmeras possibilidades de uso da matemática no cotidiano das pessoas, além de 
suas contribuições nas diversas áreas do conhecimento, valorizar o contato social nos 
trabalhos em grupo, mostrar ao aluno a necessidade de estar mais voltado para a 
realidade de sua clientela, percebendo seu desenvolvimento cognitivo, resgatando o 
conhecimento vivenciado anteriormente. Essas concepções de ensino acabaram por 
se tornar fonte geradora de algumas das idéias do presente 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 
compõem a Diretoria Regional de Educação (DIREC 08), das quais temos alunos 
matriculados nesta UNED. Atualmente, a DIREC 08 compreende as cidades de 
Belmonte EUNÁPOLIS, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itapebi, Itamaraju, Jucuruçu, 
Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália e conta apenas com um número reduzido de 
professores com Licenciatura Plena, o que é representado no quadro ANEXOII como 
Prof. Nv 3. Os demais professores que atuam nessa área de ensino, assim como nas 
outras áreas,  não possuem formação específica, sendo que muitos não possuem 
formação sequer em nível de Ensino Médio. Esses aspectos acerca da formação dos 
professores que atuam no Ensino Fundamental e Médio na cidade de Eunápolis e 
região constitui-se como um dos principais fatores que levam à evasão e à repetência 
dos alunos em nossa escola, uma vez que a complexidade das disciplinas da área de 
exatas exige um conhecimento específico, o que implica diretamente na aplicação para 
o ensino.  
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A mesma situação ocorre no âmbito da Secretaria Municipal de Educação 
de Eunápolis que conta com apenas um professor licenciado em Matemática (ANEXO 
IV). 

Essa carência de professores licenciados nas cidades pertencentes à 
DIREC 08 (Eunápolis e região) pode, em grande parte, ser explicada pela distância 
que separa as pessoas interessadas em realizar o curso nas instituições acadêmicas 
que oferecem Licenciatura em Matemática. De fato, as cidades mais próximas a 
Eunápolis que oferecem condições para o professor de Matemática se graduar são 
Itabuna e Teixeira de Freitas, que se situam a cerca de 300 Km de distância. Uma 
distância considerável para se percorrer diariamente, ida e volta, após haver lecionado 
várias horas e ainda tendo assistido a 4 horas de aulas. 

 

Considerando: 

 

a) a urgente necessidade de se formar professores habilitados para Eunápolis e 
municípios circunvizinhos; 

 

b) a sensibilidade dos dirigentes e professores do CEFET-BA/UNED-Eunápolis para 
com as demandas sociais da comunidade na qual essa UNED se insere; 

 

c) a inegável titulação e competência dos professores do CEFET-BA para lecionarem 
no curso; 

 

Elaboramos este projeto do Curso de Licenciatura Plena em Matemática, projeto este a 
ser submetido à apreciação da Diretoria Acadêmica do CEFET-BA, para autorização 
para a formação da primeira turma. 

 Para 2004, a UNED-Eunápolis propõe uma mudança em sua estrutura, 
de modo a oportunizar a habilitação a ser ofertada. Considerando que o currículo é um 
processo em evolução e que as primeiras turmas de licenciandos oferecerão aos 
membros do Colegiado do Curso, alunos e professores, feedback para análise e 
aperfeiçoamento do curso, optamos, inicialmente, por apenas uma construção 
curricular que visa uma habilitação específica: Licenciatura em Matemática. A primeira 
turma será constituída por quarenta alunos que ingressarão no curso através de 
seleção pública. 
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3 - METAS E OBJETIVOS  

 

3.1 – Meta: 

 

Favorecer e estimular o desenvolvimento de uma autonomia máxima na 
capacidade de refletir dos graduandos a partir de sua atividade profissional, de buscar 
e gerenciar de forma consciente sua formação continuada e de integrar continuamente 
em sua prática profissional novos conhecimentos, habilidades e atitudes. 

 

3.2 – Objetivos: 

 

- Promover a formação de professores de Matemática tendo em vista uma 
qualificação mais avançada, inovadora e compatível com as necessidades 
fundamentais da sociedade; 

 

- Possibilitar aos graduandos condições para refletirem cientificamente diante 
de situações e problemas evidenciados em sua prática profissional; 

 

- Possibilitar aos graduandos condições de resolver situações-problemas, 
demonstrando conhecimento técnico e equilíbrio emocional; 

 

- Contribuir para a formação de uma postura ética compromissada com a 
profissão e com o desenvolvimento do sentido de cidadania e a dimensão 
social da profissão; 

 

- Orientar a elaboração e execução de projetos (ensino e pesquisa) em 
Educação Matemática que sejam socialmente relevantes e significativos, que 
impliquem numa renovação da prática profissional. 

 

- Possibilitar aos graduandos condições para refletirem cientificamente sobre 
a ação educativa e, em particular, sobre o seu papel na transmissão da 
cultura e no desenvolvimento do homem e da sociedade; 

 

- Contribuir para a compreensão da Educação Matemática como um complexo 
campo interdisciplinar que tem sua origem na Matemática mas, que exige 
domínio compreensivo de outras áreas do conhecimento como Psicologia, 
Filosofia da Educação, Sociologia, História, Antropologia e outras. 
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4 - COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DESEJADAS 

 

  O Curso de Matemática pretende formar um profissional que evidencie as 
seguintes competências e habilidades: 
 

- Domine recursos e técnicas condizentes com a atualidade e necessidades 
profissionais; 

 
- Demonstre capacidade de realizar pesquisas dentro de suas atividades 

profissionais; 
 

- Reconheça a importância do conhecimento cientificamente acumulado; 
 

- Promova a com sua permanente formação e especialização objetivando 
estar sempre atualizado na sua prática profissional; 

 
- Implemente as relações humanas visando a maior produtividade do trabalho, 

expressando com clareza e objetividade seus pontos de vista e respeitando 
os de seus interlocutores; 

 
- Desenvolva atitudes de práticas interdisciplinares e de interlocução com os 

diversos campos do saber e da cultura. 
 

- Reconheça as principais tendências em Educação Matemática, sendo capaz 
de fazer opções pedagógicas e utilizá-las em sua prática docente; 

 
- Considere a realidade do aluno como ponto de partida para o seu trabalho; 

 
- Reconheça a educação como processo continuado e para toda a vida; 

 
- Valorize a autonomia e a auto-estima do aluno. 
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5 - DURAÇÃO DO CURSO 

 

A carga horária do curso de Licenciatura em Matemática é de 2925  
horas. Desse total, 1770 horas se referem às disciplinas pertencentes ao conteúdo 
curricular de natureza científico-cultural, 315 horas às disciplinas da área de Educação, 
420 horas de Prática de Ensino e Estágio, 420 horas de atividades acadêmicas 
complementares – Informática, Língua Portuguesa, Metodologia Científica, Monografia 
e outras formas de atividades acadêmico-científico-cultural como seminários, 
congressos etc. 

A construção curricular referente à habilitação em Licenciatura em 
Matemática apresenta uma seqüência de disciplinas sugeridas como um caminho 
curricular padrão, servindo de referência para o sistema de matrícula, a qual se 
constitui como currículo movente, uma vez que o aluno poderá ajustar sua matrícula a 
cada semestre, com a orientação do Colegiado do Curso, e fazer seu desenho 
curricular individual, de acordo com seu perfil acadêmico. 

O prazo recomendado para a conclusão do curso de Licenciatura é de 
quatro anos ou oito semestres e o prazo máximo para integralização do curso deve ter  
um acréscimo de 50% sobre a duração do mesmo. Assim sendo, a duração máxima 
do curso é de seis anos ou doze semestres. 
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6 - ESTRUTURA DO CURSO 

 

As disciplinas do curso de Licenciatura em Matemática estão agrupadas 
em quatro áreas de afinidades, distribuídas ao longo do curso de acordo com as 
Diretrizes Curriculares para as Licenciaturas, proposto pelo Ministério da Educação.  
As áreas são: 

 

 Educação Matemática 

Área composta por disciplinas que se dedicam ao estudo das 
metodologias aplicadas ao ensino de matemática 

 

 Conhecimentos Matemáticos 

Área composta por disciplinas que se dedicam ao estudo das ciências 
matemáticas 

 

 Conhecimentos Pedagógicos 

Área composta por disciplinas que se dedicam ao estudo das teorias e 
concepções pedagógicas 

 

 Atividades Acadêmico-Científicas Complementares 

Área composta por disciplinas que se dedicam à formação geral dos 
indivíduos na sociedade, assim como na formação teórico-científica. 
Compreende a participação em seminários, congressos, pesquisas etc. 

 

Entendemos que estas áreas devam agir em interação na formação do 
futuro professor de Matemática. Em particular, a formação matemática não deve vir 
antes da formação pedagógica e educacional, e vice-versa. Elas devem interagir ao 
longo do curso, de modo a estabelecer o maior número de vínculos possível entre o 
conteúdo de Matemática do nível superior e as competências próprias de um professor 
de Matemática. 

É importante ressaltar que em nossa Unidade não temos a divisão em 
Departamentos, de acordo com as áreas do conhecimento, o que naturalmente deverá 
contribuir com a efetiva articulação entre essas áreas, possibilitando uma atitude 
interdisciplinar. Inicialmente contaremos com a estruturação de um colegiado, o qual 
deverá se incumbir de promover a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. 

Apesar de serem diversas as áreas de conhecimento envolvidas no 
curso, o Colegiado do Curso, integrado por representantes de todas estas áreas, deve 
sempre promover a necessária articulação entre as disciplinas. Isso impede a criação 
de um hiato muito grande entre a formação matemática e a de educador matemático. 



 10   

  

 

 

Sabemos que, em muitas universidades, as disciplinas de Prática de 
Ensino ficam a cargo dos Departamentos ou Faculdades de Educação. Razões 
históricas, mais do que verdadeiramente acadêmicas, parecem ter determinado essa 
separação. Pretendemos romper com esse preconceito, permitindo que as disciplinas 
educacionais possam ser criadas e distribuídas na construção curricular desde o 
primeiro ano do curso, juntamente com as disciplinas de matemática. Isto significa, 
sem dúvida, um diferencial desse curso em relação às habilitações em Licenciatura em 
Matemática mais tradicionais. 
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7 - EIXOS DE ARTICULAÇÃO NA ESTRUTURA DO CURSO 
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8 - EIXOS DE ARTICULAÇÃO ENTRE AS DISCIPLINAS 
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9 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As disciplinas do Curso de Licenciatura Plena em Matemática estão 
articuladas da seguinte forma: 

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Psicologia da Educação I  e II    

Estrutura e Funcionamento da Educação Básica 

           Didática de Matemática 

          Fundamentos da Ação Pedagógica 

          Sociologia Educacional 
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EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E          Prática de Ensino de Matemática I e II  

ESTÁGIOS:                                       Estágio de Regência I e II 

            Informática Aplicada ao Ensino de Matemática  

                       Didática da Matemática    

CONHECIMENTOS                         Fundamentos da Matemática Elementar    

ESPECÍFICOS:                                Tópicos de Lógica  

                                                         Desenho Geométrico 

         Cálculo I, II, III e IV 

         Geometria Analítica 

         Tópicos de Geometria Elementar I e I I  

          Geometria Descritiva    

          Álgebra Linear I, II  

          Álgebra Elementar I, II    

          Física Geral e Experimental I, II e III  

          Topologia 

          Análise Matemática 

          Funções de Uma Variável Complexa    

          Introdução à Estatística    

          Análise Combinatória e Probabilidade     

          História da Matemática     

          Topologia  

ATIVIDADES ACADÊMICAS            Introdução à Informática I e II    

CIENTÍFICAS                                    Língua Portuguesa     

COMPLEMENTARES:                      Metodologia do Trabalho Científico    

          Monografia   

          Tópicos de Matemática Comercial e Financeira  

          Inglês Instrumental 

                                                           Espanhol Instrumental  

O caminho curricular proposto pelo Curso de Matemática se insere no 
contexto da flexibilização curricular. Isso significa, entre outras características, que o 
aluno pode fazer uma seqüência de disciplinas adequada ao seu perfil, sempre com o 
auxílio da orientação acadêmica do Colegiado do Curso. Porém, temos uma seqüência 
sugerida, planejada para um padrão de formação cadenciada e visando um 
aproveitamento máximo, sempre deixando espaço para as atividades acadêmicas 
complementares.  
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Não partilhamos da visão cartesiana do conhecimento, na qual a 
estrutura linear é que define os caminhos para o aprendizado. Entendemos, porém, ser 
necessária uma certa garantia de que haja, em cada grupo-classe, um corpo de 
experiências e conceitos comuns que norteiem a ação docente. Desse modo, 
mantivemos alguns pré-requisitos em disciplinas, visando criar uma vivência prévia 
anterior comum entre os vários alunos. 

Descreveremos a seqüência sugerida para a Licenciatura 

A proposta de estruturação da Licenciatura em Matemática é inovadora, 
principalmente por ser notadamente voltada para a formação pedagógica. Desde o 
primeiro ano do curso, os alunos serão colocados em contato com disciplinas 

pedagógicas, tais como “Fundamentos da Ação Pedagógica e Psicologia da 

Educação I”. Além disso, irá desenvolver-se uma ligação entre os conteúdos 
anteriores do nível médio e os conteúdos do nível superior, representados nesse 

primeiro semestre pelas disciplinas “Fundamentos da Matemática Elementar” e 

“Tópicos de Geometria Elementar I”. 

Essas disciplinas deverão contribuir para amenizar a grande e tradicional 
barreira entre a Matemática dos níveis Fundamental e Médio e a Matemática Superior. 

E ainda, as disciplinas Metodologia do Trabalho Científico” e “ Língua Portuguesa” 
colocadas no primeiro período, irão instrumentalizar os alunos com as características 

próprias da linguagem formalizada do ensino superior e as disciplinas “Fundamentos 

da Matemática Elementar”, “ Tópicos de Geometria Elementar I”, com as 
características próprias da linguagem formalizada da Matemática, além de 
compreender os seus limites e a possibilidade de escolher níveis lógicos distintos para 
determinadas aplicações pedagógicas, dependendo do grupo de alunos com os quais 
irá trabalhar no futuro. 

As disciplinas, “Fundamentos de Matemática Elementar” e “ Tópicos 

de Geometria Elementar I”  irão retomar os conteúdos básicos da Álgebra e 
Geometria Elementar com o objetivo de fundamentação dos conceitos e exploração 
das idéias algébricas e geométricas, visando a seqüência de disciplinas que versam 
sobre Matemática Superior.  

Ainda no primeiro ano do curso, o aluno entra em contato direto com a 

realidade escolar, através da disciplina intitulada “Fundamentos da Ação 

Pedagógica”, que aborda as principais questões educacionais no mundo, no país, no 
estado e no município, propiciando ao aluno uma reflexão ampla em torno dos 
problemas educacionais universais e locais.  

As disciplinas “Cálculo I, Geometria Analítica, Tópicos de Geometria 

Elementar I, Geometria Descritiva” deverão desenvolver a maturidade lógico-
matemática do aluno e sua vivência com questões de natureza educacional e de 
desenvolvimento da inteligência e irão permitir aos alunos um melhor entendimento 
desses assuntos, assim como a melhor maneira de aplicá-los pedagogicamente.  

No segundo ano, o aluno cursará “Didática da Matemática” e “ Prática 

de Ensino de Matemática I”, possibilitando o contato com o Ensino Fundamental. 
Essas disciplinas deverão colocar o aluno do curso de Licenciatura em Matemática em 
contato com a realidade do ensino de Matemática nas escolas, momento em que 
devem propor um objeto de estudo e pesquisa, sob orientação conjunta dos 
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professores das disciplinas pedagógicas e das específicas, que servirá de foco para 
elaboração do seu Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia.   

Inserido, assim, no contexto educacional predominante, naturalmente o 

aluno irá complementar seu conteúdo propriamente matemático: o “Cálculo II e III”, 
“Álgebra Linear I e II”, “Álgebra Elementar I e II” . Ao mesmo tempo, na disciplina 
“Introdução à Informática I”, o aluno passa a dispor de mais recursos para poder 
estudar, produzir seus trabalhos e tomar contato com as tecnologias atuais, sempre 
com a preocupação pedagógica e matemática. 

Paralelamente, o aluno faz a disciplina de Educação, “Estrutura e 

Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio”, que está sugerida  para o 
terceiro ano. As disciplinas de contato direto com a escola, oferecidas desde o início do 

curso, prosseguem ao longo da formação até culminar nos “Estágios de Regência I e 

II” no quarto ano do curso. Esperamos que nossos alunos não entrem nessa fase 
importante como meros reprodutores, nem como críticos  sem fundamento, mas, sim, 
que possam aplicar nessas disciplinas de caráter prático, seus conhecimentos 
educacionais e matemáticos, visando o aperfeiçoamento pessoal e a consolidação de 
seus perfis como Educadores. É assim que entendemos que deve ser um Curso de 
Matemática que vise a Formação de Professores, uma vez que o aluno terá uma visão 
plena do funcionamento da escola para, somente após, realizar o estágio de regência. 

Neste ano, último período, o aluno irá preparar a elaboração de sua 

“Monografia” de final do curso. As disciplinas “História da Matemática”, e “Filosofia 

da Ciência” associadas aos “Estágios de Regência I e II” deverão, no nosso 
entender, colaborar para fazer do aluno formado um ser pensante, articulado, com 
capacidade de expressar e pesquisar idéias e aplicá-las à sua prática escolar e às 
suas pesquisas futuras.  

Fundamental para a Licenciatura é a “História da Matemática”, indicada 
para ser feita no 4º semestre. A ênfase dessa disciplina não está em ser uma história 
meramente factual, mas de um estudo a respeito da gênese e evolução dos conceitos 
científicos, no qual o aluno é levado a refletir sobre a relatividade do rigor, sobre a 
historicidade das concepções científicas, sobre as interfaces entre a Matemática e as 
demais Ciências, sobre as relações entre o fazer matemático e a construção científica, 
sobre a interação entre teoria e prática, entre a busca filosófica e as aplicações 
matemáticas. 

 Também se pontuam como Atividades Acadêmicas Complementares, 
atividades de Pesquisa e Extensão de iniciação à pesquisa, à docência e extensão. Os 
alunos são incentivados a participar de projetos de iniciação científica ou de extensão, 
de grupos orientados de estudo, de monitorias e outros projetos de atividades 
acadêmicas, a participar de eventos científicos, a realizar estágios complementares e 
outros. Esse é nosso entendimento de um currículo flexível, que não se reduz a uma 
mera seqüência de disciplinas. 
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10 – CONSTRUÇÃO CURRICULAR 

 

 

1º PERÍODO 

 

CÓDIGO DISCIPLINA CRÉDITO C/H PRÉ-REQUESITO 

MAT100 FUNDAMENTOS DE MAT.  ELEMENTAR 5 75 - 

MAT101 DESENHO GEOMÉTRICO 4 60 - 

MAT 102 TÓPICOS DE LÓGICA 4 60 - 

EDU 100 FUNDAMENTOS DA AÇÃO PEDAGÓGICA 4 60  

CHF100 METODOLOGIA DO TRABALHO 

CIENTÍFICO 

4 60 - 

LTA100 LÍNGUA PORTUGUESA 4 60 - 

                                                        TOTAIS 25 375  

 

 

2º PERÍODO 

 

CÓDIGO DISCIPLINA CRÉDITO C/H PRÉ-REQUESITO 

MAT103 CÁLCULO I 6 90 MAT100 

MAT104 GEOMETRIA ANALÍTICA 6 90 MAT100 

MAT105 TÓPICOS DE GEOMETRIA ELEMENTAR I 5 75 - 

MAT106 GEOMETRIA DESCRITIVA 4 60 MAT101 

EDU101 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I 4 60 - 

                                                           TOTAIS 25 375  

 

 

3º PERÍODO 

 

CÓDIGO DISCIPLINA CRÉDITO C/H PRÉ-REQUESITO 

MAT107 CALCULO II 6 90 MAT103,  MAT104 

EDU 102 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II 4 60 EDU 101 

MAT108 ÁLGEBRA ELEMENTAR I 5 75 MAT100 

MAT109 TÓPICOS DE GEOMETRIA ELEMENTAR II 4 60 MAT105 

MAT110 DIDÁTICA DA MATEMÁTICA 4 60 - 

                                                           TOTAIS 23 345  

 

 

4º PERÍODO 

 

CÓDIGO DISCIPLINA CRÉDITO C/H PRÉ-REQUESITO 

MAT111 CÁLCULO III 6 90 MAT107 

MAT112 ÁLGEBRA LINEAR I 4 60 MAT100 

MAT113 ÁLGEBRA ELEMENTAR II 4 60 MAT108 

INF100 INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA I 4 60 - 

MAT114 PRÁTICA DO ENSINO DE MATEMÁTICA I 5 75 MAT100,  EDU101 

MAT105,  MAT108 

MAT110 

                                                          TOTAIS 23 345  
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5º PERÍODO 

 

CÓDIGO DISCIPLINA CRÉDITO C/H PRÉ-REQUESITO 

MAT115 CÁLCULO IV 5 75 MAT111 

FIS100 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I 6 90 MAT111 

INF101 INTRODUÇÃO Á INFORMÁTICA II 4 60 INF100 

MAT116 ÁLGEBRA LINEAR II 4 60 MAT104, MAT 112 

MAT 117 TOPOLOGIA 5 75 MAT 100, MAT 

102, MAT 103 

                                                        TOTAIS 24 360  

 

6º PERÍODO 

 

CÓDIGO DISCIPLINA CRÉDITO C/H PRÉ-REQUESITO 

MAT118 ANÁLISE MATEMÁTICA  5 75 MAT100, MAT115 

MAT116 

FIS101 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II 6 90 FIS100 

INF102 INFORMÁTICA APLICADAS AO ENSINO 

DA MATEMÁTICA 

4 60 INF101 

MAT119 FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL 

COMPLEXA 

4 60 MAT107 

MAT120 PRÁTICA DO ENSINO DA MATEMÁTICAII 5 75 MAT114, EDU102 

                                                        TOTAIS 24 360  

 

7º PERÍODO 

 

CÓDIGO DISCIPLINA CRÉDITO C/H PRÉ-REQUESITO 

MAT121 INTRODUÇÃO A ESTATÍSTICA 4 60 MAT100 

FIS102 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III 6 90 FIS101 

MAT122 ANÁLISE CONBINATÓRIA E 

PROBABILIDADE 

4 60 MAT100 

EDU103 ESTÁGIO DE REGÊNCIA I 5 75 MAT114 

EDU104 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

5 75 - 

                                                        TOTAIS 24 360  

 

8º PERÍODO 

 

CÓDIGO DISCIPLINA CRÉDITO C/H PRÉ-REQUESITO 

MAT123 HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 6 90 MAT118 

CHF101 FILOSOFIA DA CIENCIA 5 75 MAT100, CHF100 

EDU105 ESTÁGIO DE REGÊNCIA II 5 75 MAT114, MAT1200 

EDU103 

CHF102 MONOGRAFIA 3 45 50% CRÉDITOS 

EDU 106 SOCIOLOGIA EDUCACIONAL 4 60  

- DISCIPLINA OPTATIVA 4 60 - 

                                                        TOTAIS 27 405  

 

TOTAIS CRÉDITOS 195 

TOTAL CARGA HORÁRIA 2925 
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11 –  SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

O CEFET-BA tem um sistema de avaliação padronizado, definido por 
meio de Portaria da Direção Geral. Esse sistema está definido na Portaria Nº 377 de 
11 de junho de 2002, constante nas Normas Acadêmicas do Ensino Superior do 
CEFET-BA, Seção XII, Art. 63 a 72. Assim, propomos diretrizes para a prática da 
avaliação educacional para o Curso de Licenciatura em Matemática, sempre limitadas 
pela Portaria do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Câmara de Ensino e 
Extensão, já citada anteriormente. 

Sendo a avaliação uma das práticas que deve constir-se como uma 
intervencão pedagógica, ou seja, como um momento de aprendizagem, cabe à mesma 
um papel de destaque dentro do processo educativo. Embora seja alvo da investigação 
pedagógica, não existe ainda uma conceituação universalmente aceita; varia desde a 
concepção mais simples de quantificação, e que pode ser realizada através de um 
teste ou exame, a conceituações mais complexas que levam em consideração todos 
os elementos envolvidos no processo de formação de indivíduos para o convívio em 
sociedade , tanto no que tange à formação pessoal como na formação profissional. 

De acordo com nossa concepção do processo de ensino/aprendizagem, 
que se caracteriza como processo de interação concretizada na troca de experiências 
entre os participantes, a avaliação tem que cumprir diferentes funções que auxiliem 
professor e aluno a elevarem o nível desta relação de interação até que o último atinja 
um nível desejado de independência (desenvolvimento da personalidade do 
educando). Portanto, a avaliação pode ser vista como um sistema de atividades. 

Por isto, a função de diagnóstico, ou seja, de detectar os principais 
pontos de maior carência dos alunos, permite também a realização da função projetiva 
da avaliação,a qual possibilita ao professor projetar metas e objetivos a serem 
alcançados a partir dos resultados da avaliação diagnóstica. 

A avaliação pode ter, ainda, a função de controle das ações pedagógicas 
projetadas pelo professor, que podem, a partir das metas e objetivos propostos, 
estabelecer uma comparação com as metas e objetivos alcançados. A partir dessa 
comparação, pode-se manter algumas ações consideradas como fortes e excluir 
outras , consideradas como fracas, de acordo com a eficiência de cada uma no sentido 
de contribuir para que se atinja os objetivos projetados a partir do diagnóstico. Essa 
função de controle consiste em evidenciar os objetivos alcançados pelo grupo ou por 
cada aluno, a depender do interesse do professor 

Tendo em vista o diagnóstico e o controle realizados pela avaliação, o 
professor pode determinar o grau de efetividade alcançada, pela inclusão de 
determinadas formas de planejamento didático-pedagógico, métodos e meios de 
ensino. Trata-se de um momento de retroalimentação, no sentido de determinar o nível 
de partida para o processo ou tarefa seguinte, a assimilação de novos conhecimentos, 
entendimento dos erros, das dificuldades e suas causas, o grau de correção, e o 
alcance e profundidade dos conhecimentos e habilidades, e aqui estamos diante da 
função projetiva da avaliação. É necessária a elaboração de um novo plano para a 
obtenção de determinados objetivos tendo em vista aqueles já alcançados. Não se 
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pode perder de vista a unidade da formação/desenvolvimento que devem fazer parte 
de todo o ato educativo. 
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12 – NORMAS DE ESTÁGIO 

 

  As normas aqui estabelecidas para o estágio curricular estão em 
consonância com as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Licenciaturas e, quando 
possível, deverão ter como parâmetro a Portaria da Direção Geral do CEFET- BA Nº 
377 de 11 de julho de 2002.  

 
1. Nas disciplinas de Estágio de Regência, os alunos deverão realizar estágio 

consistindo em trabalho prático permitindo a reflexão e a aquisição de experiências 
significativas para sua formação, com duração prevista para a disciplina. 

2. São consideradas atividades de estágio aquelas relacionadas às aulas de 
Matemática do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries), para o Estágio de Regência I, 
e do Ensino Médio, para o Estágio de Regência II. 
2.1. Atividades práticas programadas pelo professor da disciplina. 

3. Nas primeiras aulas das disciplinas de estágio, cada aluno deve elaborar um Plano 
de Estágio: 
3.1.  Do Plano de Estágio deverão constar as atividades propostas pelo aluno para 

realização do estágio, dentre as previstas nas Normas de Estágio. 
3.2. O Plano de Estágio deverá ser aprovado pelo professor encarregado da 

disciplina, até 30 (trinta) dias após o início do período letivo. 
3.3. Os Planos de Estágio deverão ser arquivados pelo professor da disciplina até a 

entrega dos relatórios finais de estágio. 
4. Dentre as atividades práticas previstas no item 3, cada aluno deverá realizar, de 

acordo com a programação do professor da disciplina: 
4.1. Uma Prova Didática assistida pelo professor da disciplina ou outro(s) 

docente(s) indicado(s) por ele, com duração entre 30 (trinta) e 50 (cinqüenta) 
minutos 

4.2. Um Relatório de Estágio em sala de aula, comentando algum aspecto 
significativo de sua experiência durante o estágio. 

5. Para fins de registro de carga-horária, o aluno deverá preencher uma Ficha de 
Registro de Atividades Realizadas, contendo assinaturas dos supervisores de cada 
atividade realizada, de acordo com sua natureza e o Plano de Estágio aprovado 
pelo professor.  

6. A aprovação do aluno na disciplina de estágio dependerá da aprovação do 
Relatório de Estágio, que deverá ter pelo menos as seguintes partes: 
6.1. Plano de Estágio aprovado pelo professor responsável pela disciplina. 
6.2. Relatório das Atividades de Estágio, com a Ficha de Registro de Atividades 

realizadas preenchida. 
6.3. Conclusão. 
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13 – NORMAS DE MONOGRAFIA 

 
  É importante ressaltar que para a elaboração da Monografia, além das 
normas aqui definidas, deverão ser observadas as normas da Associação Brasileira de 
Normas e Técnicas para a estruturação e para a redação. 

 
1. A monografia deverá ser escrita em língua portuguesa. 
2. A escolha do orientador da monografia para cada aluno deverá ser feita de comum 

acordo entre o aluno, o professor encarregado da disciplina e o próprio orientador 
escolhido. 

3. Em caso de não haver acordo entre as partes acima descritas, o orientador será 
indicado pelo professor da disciplina. 

4. A monografia deverá ser entregue em quatro vias, na data estabelecida no plano de 
ensino da disciplina Monografia.  

5. As monografias deverão versar sobre um tema pertinente ao Curso de Matemática. 
6. A verificação da pertinência do tema ficará a critério do professor da disciplina. 
7. As monografias serão corrigidas por uma banca examinadora composta pelo 

professor da disciplina, pelo professor orientador e por um terceiro professor 
escolhido em comum acordo entre o professor da disciplina, o orientador e o aluno. 

8. Poderá haver apresentação e defesa da monografia pelo aluno frente à banca 
examinadora, a critério do aluno, do professor orientador e do professor 
responsável pela disciplina.  

9. Cada membro da banca examinadora emitirá um parecer favorável ou não à 
aprovação da monografia, devendo prevalecer o parecer da maioria dos membros.  

10. Em qualquer caso, a banca examinadora deverá emitir um parecer circunstanciado 
sobre a monografia, indicando, se for o caso, as correções que devem ser feitas no 
trabalho apresentado. 

11. No caso das monografias não aprovadas, a banca examinadora decidirá sobre a 
possibilidade de reapresentação ou não do trabalho, em prazo estabelecido pela 
própria banca. 

12. Caso a banca decida por conceder um prazo para reapresentação, haverá apenas 
uma nova correção da monografia, após a qual o aluno será aprovado ou 
reprovado na disciplina. 

13. No caso das monografias aprovadas, após as eventuais correções indicadas pela 
banca examinadora serem implementadas, o aluno deverá entregar dois 
exemplares encadernados da monografia, juntamente com um arquivo eletrônico 
do texto, em um prazo de trinta dias. 

14. Um dos exemplares definitivos ficará no acervo da biblioteca, o outro ficará no 
arquivo do curso de matemática e a versão eletrônica ficará disponível em banco 
de dados próprio. 

15. Poderá ser escolhido, de comum acordo entre o aluno, o professor encarregado da 
disciplina e o orientador escolhido, um co-orientador que atue em uma ou mais das 
grandes áreas de afinidades da Licenciatura e/ou do Bacharelado em Matemática. 
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14 – CORPO DOCENTE 

 

  Os professores abaixo relacionados pertencem ao quadro docente da 
Unidade de Eunápolis e apresentam formação que os habilitam a atuar no Curso de 
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA. 

 

NOME GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO 

Alaíde A. da S. Oliveira Lic. em Biologia Especialização 

Ana Lúcia Pimenta Lic. em Letras/Inglês Especialização 

Célio Alves Espíndola Lic em Letras Mestrado em Educação 

Daniel Silva Gomes Artes Plásticas Especialização 

Edmilson Pereira dos Reis Engenharia Civil Especialização 

Edna Zanovelli Lic. em Desenho e 
Plástica 

Especialização 

Eduardo Jorge Vidal Dultra Engenharia Civil Especialização 

Eliana Alcântara Lisboa Lic. em Física Especialização 

Eliane Souza de Jesus Lic. em Letras Especialização 

Guillermo van Erven Cabala Engenharia Mecânica Especialização 

Helenice S. de Jesus Torres Engenharia Agrícola Mestrado em Química 

José Alves de Oliveira Neto Lic em Matemática Especialização 

Marco Antônio P. Silva C. da Computação --- 

Marlécia Ferreira Sanders C. da Computação  

Lic. em Matemática 

-- 

Marta Cristina Costa dos Santos Lic. em Geografia Especialização 

Meryleen Lacerda Souza Psicologia Especialização 

Nathália Helena Álen Lic. em História Especialização 

Naiaranize Pinheiro da Silva Lic. Ciências Sociais Especialização 

Paula Mara M. Da Costa Lic. em História Especialização 

Paulo Sérgio R. da Silva Lic. em Matemática Especialização 

Ricardo Torres Ribeiro Lic. em História Especialização 

 

Em ANEXO V, lista de professores da sede com habilitação para atuarem como 

docentes do curso, os quais poderão ministrar aulas no Curso de Licenciatura Plena 

em Matemática, na UNED-Eunápolis. 



 24   

  

 

 

RELAÇÃO DOS PROFESSORES QUE ATUARÃO NO CURSO DE LICENCIATURA 
EM MATEMÁTICA E RESPECTIVAS DISCIPLINAS  

 
1º PERÍODO 

 

CÓDIGO DISCIPLINA PROFESSOR 

MAT100 FUNDAMENTOS DE MAT.  ELEMENTAR JOSÉ ALVES NETO 

MAT101 DESENHO GEOMÉTRICO EDNA ZANOVELLI 

MAT 102 TÓPICOS DE LÓGICA PAULO S. R. DA SILVA 

EDU 100 FUNDAMENTOS DA AÇÃO PEDAGÓGICA CÉLIO  A. ESPÍNDOLA 

CHF100 METODOLOGIA DO TRABALHO 

CIENTÍFICO 

HELENICE S. DE JESUS TORRES/ 

NAIRANIZE PINHEIRO DA SILVA/ 

DANIEL SILVA GOMES 

LTA100 LÍNGUA PORTUGUESA ELIANE SOUZA DE JESUS 

 

 

2º PERÍODO 

 

CÓDIGO DISCIPLINA PROFESSOR 

MAT103 CÁLCULO I PAULO S. R. DA SILVA 

MAT104 GEOMETRIA ANALÍTICA EDMILSON PEREIRA DOS REIS 

MAT105 TÓPICOS DE GEOMETRIA ELEMENTAR I JOSÉ ALVES NETO 

MAT106 GEOMETRIA DESCRITIVA EDNA ZANOVELLI 

EDU101 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I **SUBSTITUTO 01 

 

 

3º PERÍODO 

 

CÓDIGO DISCIPLINA PROFESSOR 

MAT107 CALCULO II PAULO S. R. DA SILVA 

EDU 102 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II **SUBSTITUTO 01 

MAT108 ÁLGEBRA ELEMENTAR I ***MARLÉCIA FERREIRA SANDERS 

IVES LIMA 

MAT109 TÓPICOS DE GEOMETRIA ELEMENTAR II JOSÉ ALVES NETO 

MAT110 DIDÁTICA DA MATEMÁTICA SUBSTITUTO 02 

 

 

4º PERÍODO 

 

CÓDIGO DISCIPLINA PROFESSOR 

MAT111 CÁLCULO III PAULO S. R. DA SILVA 

MAT112 ÁLGEBRA LINEAR I JOSÉ ALVES NETO 

MAT113 ÁLGEBRA ELEMENTAR II EDUARDO JORGE V. DULTRA 

INF100 INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA I MARCO ANTONIO PARANHOS 

MAT114 PRÁTICA DO ENSINO DE MATEMÁTICA I ***MARLÉCIA FERREIRA SANDERS 

 

 

 

 

5º PERÍODO 
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CÓDIGO DISCIPLINA PROFESSOR 

MAT115 CÁLCULO IV EDUARDO JORGE V. DULTRA 

FIS100 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I ELIANA ALCÂNTARA LISBOA 

GUILLERMO VAN ERVEN CABALA 

INF101 INTRODUÇÃO Á INFORMÁTICA II MARCO ANTONIO PARANHOS 

MAT116 ÁLGEBRA LINEAR II JOSÉ ALVES NETO 

MAT 117 TOPOLOGIA SUBSTITUTO 2 

LUÍS VASQUEZ (SEDE0 

 

6º PERÍODO 

 

CÓDIGO DISCIPLINA PROFESSOR 

MAT118 ANÁLISE MATEMÁTICA  EDMILSON PEREIRA DOS REIS 

FIS101 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II ELIANA ALCANTARA LISBOA 

GUILLERMO VAN ERVEN CABALA 

INF102 INFORMÁTICA APLICADAS AO ENSINO 

DA MATEMÁTICA 

***MARLÉCIA FERREIRA SANDERS 

MAT119 FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL 

COMPLEXA 

JOSÉ ALVES NETO  

MAT120 PRÁTICA DO ENSINO DA MATEMÁTICAII **SUBSTITUTO 2 

 

7º PERÍODO 

 

CÓDIGO DISCIPLINA PROFESSOR 

MAT121 INTRODUÇÃO A ESTATÍSTICA DANIELA PERERIRA CONTELLI 

FIS102 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III ELIANA ALCANTARA LISBOA/  

GUILLERMO VAN ERVEN CABALA 

MAT122 ANÁLISE CONBINATÓRIA E 

PROBABILIDADE 

EDUARDO JORGE V. DULTRA 

EDU103 ESTÁGIO DE REGÊNCIA I **SUBSTITUTO 02 

EDU104 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

CÉLIO ALVES ESPÍNDOLA 

 

8º PERÍODO 

 

CÓDIGO DISCIPLINA PROFESSOR 

MAT123 HISTÓRIA DA MATEMÁTICA **SUBSTITUTO 03 

CHF101 FILOSOFIA DA CIENCIA RICARDO TORRES RIBEIRO 

EDU105 ESTÁGIO DE REGÊNCIA II **SUBSTITUTO 03 

CHF102 MONOGRAFIA *A ESCOLHER 

EDU 106 SOCIOLOGIA EDUCACIONAL NAIARANIZE PINHEIRO DA SILVA 

- DISCIPLINA OPTATIVA A ESCOLHER 

 

 

* VER NORMAS PARA MONOGRAFIA, ITEM 02. 

**SUBSTITUTOS JÁ ATUANDO NESTA UNED. 

***PRFESSORA EFETIVA LICENCIADA EM MATEMÁTICA E BACHAREL EM INFORMÁTICA, 

NOMEADA APÓS A ENVIO DESTE  PROJETO. 
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16 – EMENTÁRIO 
 

 

1º PERÍODO 

 

CÓDIGO DISCIPLINA EMENTA 

MAT100 FUNDAMENTOS DE 

MATEMATICA 

ELEMENTAR 

Conjuntos numéricos, funções polinomiais, modular, 

exponencial, logarítmica e trigonométricas.  

MAT101 DESENHO 

GEOMÉTRICO 

Construções fundamentais; Lugares geométricos; Ângulos; 

Triângulos: elementos, propriedades, e pontos notáveis; 

Quadriláteros: elementos e propriedades; Tangência; 

Concordância e ovais.  

MAT 102 TÓPICOS DE LÓGICA Teoria dos Conjuntos; Cálculo Proposicional e 

Quantificadores; Validade de um Argumento; Métodos de 

Demonstração em Matemática; Teoremas da Dedução; 

Tautologias, Contradições e Completude; Álgebra dos 

Interruptores. 

EDU100 FUNDAMENTOS DA 

AÇÃO PEDAGÓGICA 

Discussão em torno dos conceitos de educação, 

contextualizando a prática pedagógica, refletindo sobre a 

cientificidade da pedagogia, a identidade profissional do 

professor e a formação continuada; Inserção do aluno no 

contexto educacional local, regional, nacional e mundial. 

CHF100 METODOLOGIA DO 

TRABALHO 

CIENTÍFICO 

Desenvolvimento de um novo modo de estudar, agora 

científico. O conhecimento: sua compreensão, transmissão e 

criação. O processo do conhecimento humano, parâmetros 

históricos e formas  do saber . A ciência, seu método, 

significado, a produção de conhecimento. Produzir e avaliar, 

através do método científico, um trabalho monográfico.  

LTA100 LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Linguagem e comunicação. Leitura e interpretação de textos. 

Padrões frasais da língua portuguesa. Técnica e prática de 

redação.  
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2º PERÍODO 

 

CÓDIGO DISCIPLINA EMENTA 

MAT103 CÁLCULO I Limite e continuidade de funções reais. Derivadas. Fórmula 

de Taylor. Teoremas : Rolle, Lagrange, Cauchy, e 

L’Hospital. Máximos e Mínimos. Teoremas do valor médio e 

intermediário, Construção de Gráficos. 

MAT104 GEOMETRIA 

ANALÍTICA 

Geometria Analítica Plana; Cálculo Vetorial; Geometria 

analítica no Espaço; Coordenadas polares; Estudo das 

Cônicas.  

MAT105 TÓPICOS DE 

GEOMETRIA 

ELEMENTAR I 

O método axiomático; Axiomas fundamentais da Geometria 

Euclidiana Plana; Congruência e Semelhança de triângulos; 

Círculo; Relações trigonométricas; Áreas das principais 

figuras planas; O axioma da Paralelas e suas implicações. 

MAT106 GEOMETRIA 

DESCRITIVA 

Representar o ponto, a reta, o plano assim como as figuras 

planas e sólidos geométricos nos diversos sistemas; O 

sistema diédrico e as normas técnicas. 

EDU101 PSICOLOGIA DA 

EDUCAÇÃO I 

A psicologia e o conhecimento científico. Alguns modelos 

teóricos na explicação do processo de aprendizagem. Teoria 

da adolescência. Dinâmica do processo adoslescente. 

Psicopatologias da adolescência Contribuições desses 

modelos para a formação do educador. 
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3º PERÍODO 

 

CÓDIGO DISCIPLINA EMENTA 

MAT107 CALCULO II Integral Indefinida; Métodos de Integração; Integral 

Definida; Teorema Fundamental do Cálculo e Aplicações; 

Funções de Várias Variáveis; Derivadas Parciais; Máximos 

e Mínimos. 

EDU 102 PSICOLOGIA 

EDUCACIONAL II 

Princípios Gerais do Desenvolvimento; Influências 

Genéticas e Sociais no Desenvolvimento; Métodos em 

Psicologia do Desenvolvimento; Estudo dos Modelos 

Psicanalíticos, Piagetiano e Aprendizagem Social; Teorias 

da Aprendizagem; Humanística, Comportamental e 

Cognitiva. 

MAT108 ÁLGEBRA ELEMENTAR I Números Inteiros: números primos, Teorema Fundamental 

da Aritmética, divisibilidade, congruência, Teorema de 

Fermat;  Teoria dos Grupos; Números Complexos. 

MAT109 TÓPICOS DE GEOMETRIA 

ELEMENTAR II 

Axiomas Fundamentais da Geometria Euclidiana Espacial; 

Poliedros; Prismas; Superfícies e volumes dos principais 

sólidos; Geometrias não Euclidianas. 

MAT110 DIDÁTICA DA 

MATEMÁTICA 

A Didática enquanto ciência; A Didática da Matemática, a 

Escola Básica e o Ensino Superior; O livro didático e os 

componentes básicos do ensino de matemática; Etno ensino 

da Matemática e sua dialeticidade. A avaliação dos saberes 

enquanto fenômenos didáticos em Educação Matemática. A 

resolução de problemas como instrumento didático; 

Planejamento de ensino, Plano de curso e plano de aula 
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4º PERÍODO 

 

CÓDIGO DISCIPLINA EMENTA 

MAT112 CÁLCULO III Séries numéricas e critérios de convergência; Série de 

funções; Séries de Fourier e transformada de Laplace; 

Equações diferenciais ordinárias; Aplicações á Física 

MAT113 ÁLGEBRA LINEAR I Matrizes; Determinantes; Sistema de Equações Lineares; 

Vetores e Espaços Vetoriais; Transformações Lineares. 

MAT114 ÁLGEBRA ELEMENTAR 

II 

Teoria dos Anéis e dos Corpos; Isomorfismo e 

Homomorfismo; Polinômios; Anéis de polinômios. 

INF100 INTRODUÇÃO A 

INFORMÁTICA I 

Introdução ao HARDWARE; conceitos e utilização de 

sistemas operacionais; utilização de processador de texto; 

utilização de planilha eletrônica; utilização de gerador de 

apresentação; internet. 

MAT115 PRÁTICA DO ENSINO 

DE MATEMÁTICA I 

Observação, participação e execução do trabalho docente 

aplicado a série do Ensino Fundamental: Elaboração de 

plano de aula e plano de curso e avaliação de rendimento.  
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5º PERÍODO 

 

CÓDIGO DISCIPLINA EMENTA 

MAT116 CÁLCULO IV Teorema das funções inversas e implícitas; Funções 

Vetoriais; Integrais Múltiplas; Integrais Curvilíneas; 

Teoremas de Green, Gauss e Stokes.  

FIS100 FÍSICA GERAL E 

EXPERIMENTAL I 

Grandezas Fundamentais da Física; Cinemática vetorial; 

Movimentos Uniforme e Uniformemente Variado; 

Movimentos Translacionais e Rotacionais; Leis de Newton e 

suas Aplicações; Trabalho e Energia; O sistema Planetário e 

a Gravitação Universal 

INF101 INTRODUÇÃO Á 

INFORMÁTICA II 

Lógica de programação; estruturação do raciocínio; 

introdução à linguagem de programação; definição, 

conceitos, comandos e bloco de comandos, arquivos e análise 

de dados. 

MAT 116 ÁLGEBRA LINEAR II Autovalores; Diagonalização; Produto Interno e 

Ortogonalidade; Formas Bilineares e Quadráticas; Teorema 

Espectral 

MAT117 TOPOLOGIA Espaços Topológicos; Continuidade; Espaço Conexo; Espaço 

Completo; Espaço Compacto.  
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6º PERÍODO 

 

CÓDIGO DISCIPLINA EMENTA 

MAT118 ANÁLISE 

MATEMÁTICA  

Números Reais; Seqüências e séries numéricas infinitas; 

Topologia da reta; Funções contínuas; Funções deriváveis. 

FIS101 FÍSICA GERAL E 

EXPERIMENTAL II 

 Impulso e Quantidade de Movimento; Termologia; Estudos 

do Calor; Óptica Geométrica; Movimento Harmônico 

Simples; Óptica Física; Acústica 

INF102 INFORMÁTICA 

APLICADA AO ENSINO 

DA MATEMÁTICA 

A utilização de softwares como ferramentas no processo 

ensino-aprendizagem: Wiinplot, Maple V, Matlab, 

Mathematica, Desenvolvimento de aplicativos simples. 

MAT119 FUNÇÕES DE UMA 

VARIÁVEL COMPLEXA 

Funções de uma Variável Complexa; Limite, Continuidade e 

Derivada de Funções Complexas; Equações de Cauchy-

Riemann; Funções Analíticas Elementares.  

MAT120 PRÁTICA DO ENSINO 

DA MATEMÁTICA II 

Observação, participação e execução do trabalho docente 

aplicado a série do Ensino Médio: Elaboração de plano de 

aula e plano de curso e avaliação de rendimento. 
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7º PERÍODO 

 

CÓDIGO DISCIPLINA EMENTA 

MAT120 INTRODUÇÃO A 

ESTATÍSTICA 

Razão, Proporção, Porcentagem; Conceitos básicos de 

Estatística Descritiva: atributos e variáveis, séries estatística, 

distribuição de frequencia, mediana, moda, desvio padrão, 

gráficos estatísticos, variáveis discretas, aleatórias e 

descontínuas. 

FIS102 FÍSICA GERAL E 

EXPERIMENTAL III 

Eletrostática; Eletrodinâmica; Circuitos Elétricos; 

Eletromagnetismo; Introdução a Física Moderna. 

MAT121 ANÁLISE 

CONBINATÓRIA E 

PROBABILIDADE 

Princípio Fundamental de Contagem; Arranjo; Fatorial; 

Permutações; Combinações; Princípio da inclusão-exclusão. 

Permutações caóticas; Lemas de Kaplansky; Princípio de 

Direchilet; Binômio de Newton; Probabilidade Clássica; 

Espaços de probabilidade; Probabilidade Condicional; 

Distribuição Binomial 

EDU103 ESTÁGIO DE REGENCIA 

I 

Análise e seleção de atividades específicas do ensino de 

Matemática; desenvolvimento de atividades de regência, 

elaboração de plano de ensino e de curso, definindo 

objetivos, escolhendo estratégias, recursos didáticos, 

critérios e formas de avaliação, em escolas de Ensino 

Fundamental; apresentar relatório ao final do estágio 

EDU104 ESTRUTURA E 

FUNCIONAMENTO DO 

ENSINO 

FUNDAMENTAL E 

MÉDIO 

O papel da disciplina na formação do Educador, 

fundamentos históricos e legais; Sistemas de Ensino; O 

Ensino de Fundamental, finalidade e objetivos; O Ensino 

Médio e suas especificidades; Órgãos condutores da política 

educacional a nível federal, estadual e municipal, conselhos e 

órgãos executivos; A problemática brasileira. 
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8º PERÍODO 

 

CÓDIGO DISCIPLINA EMENTA 

MAT122 HISTÓRIA DA 

MATEMÁTICA 

O desenvolvimento da Aritmética, Álgebra e Geometria através dos 

tempos; As descobertas matemáticas no Egito, Mesopotâmia, Grécia, 

Índia e China realizadas por matemáticos célebres (Talles, Pitágoras, 

Demócrito, Euclides, Arquimedes e outros); A Matemática no 

Renascimento. O surgimento de idéias matemáticas como equações 

algébricas, números complexos, etc; Matemática e Matemáticos da era 

moderna: contribuições de Fermat, Descartes, Euler, Newton, Leibniz, 

Bernoulli, Cramer, Gauss, Cauchi e outros. A matemática do séc.XX. 

CHF101 FILOSOFIA DA 

CIENCIA 

Discussão dos problemas e conceitos fundamentais da filosofia 

contemporânea da ciência. O conceito de cientificidade. A ciência 

experimental e o método hipotético-dedutivo. Explicações causais, 

teológicas, histórico-genéticas, probabilísticas, estruturais, funcionais. 

EDU105 ESTÁGIO DE 

REGÊNCIAII 

Análise e seleção de atividades específicas do ensino de Matemática; 

desenvolvimento de atividades de regência, elaboração de plano de 

ensino e de curso, definindo objetivos, escolhendo estratégias, 

recursos didáticos, critérios e formas de avaliação, em escolas de 

Ensino Médio; apresentar relatório ao final do estágio. 

CHF102 MONOGRAFIA Desenvolvimento de pesquisa teórico-científica em torno de temas 

pertinentes a área de formação. 

EDU 106 SOCIOLOGIA 

EDUCACIONAL 

 

 DISCIPLINAS 

OPTATIVAS:    

1.TÓPICOS DE 

MATEMÁTICA 

COMERCIAL E 

FINANCEIRA 

 

2. INGLÊS OU 

ESPANHOL 

(Instrumental) 

Proporções; Grandezas Proporcionais; Divisão Proporcional; Regra de 

Sociedade; Regra de Três; Percentagem; Operações sobre 

Mercadorias; Juros ; Descontos; Correção Monetária; Planos 

Econômicos; Câmbio; Capitalização e Amortização Compostas; 

Empréstimos. 

 

 

 
 
 
 
 


