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1. APRESENTAÇÃO 

 

1.1. DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

 

 A história da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR teve 

início no século passado.  Sua trajetória começou com a criação das Escolas de 

Aprendizes Artífices em várias capitais do país pelo então presidente, Nilo 

Peçanha, em 23 de setembro de 1909. No Paraná, a escola foi inaugurada no 

dia 16 de janeiro de 1910, em um prédio da Praça Carlos Gomes. 

O ensino era destinado a garotos de camadas menos favorecidas da 

sociedade, chamados de “desprovidos da sorte”. Pela manhã, esses meninos 

recebiam conhecimentos elementares (primário) e, à tarde, aprendiam ofícios 

nas áreas de alfaiataria, sapataria, marcenaria e serralheria. Inicialmente, havia 

45 estudantes matriculados na escola, que, logo em seguida, instalaram-se 

seções de Pintura Decorativa e Escultura Ornamental. 

 Aos poucos, a escola cresceu e o número de estudantes aumentou, 

fazendo com que se procurasse uma sede maior. Então, em 1936, a escola foi 

transferida para a Avenida Sete de Setembro com a Rua Desembargador 

Westphalen, onde permanece até hoje. O ensino tornou-se cada vez mais 

profissional até que, no ano seguinte (1937), a escola começou a ministrar o 

ensino de 1º grau, sendo denominada Liceu Industrial do Paraná. 

Cinco anos depois (1942), a organização do ensino industrial foi realizada 

em todo o país. A partir disso, o ensino passou a ser ministrado em dois ciclos. 

No primeiro, havia o ensino industrial básico, o de mestria e o artesanal. No 

segundo, o técnico e o pedagógico. Com a reforma, foi instituída a rede federal 

de instituições de ensino industrial e o Liceu passou a chamar-se Escola Técnica 

de Curitiba. Em 1943, tiveram início os primeiros cursos técnicos: Construção de 

Máquinas e Motores, Edificações, Desenho Técnico e Decoração de Interiores. 

Antes dividido em ramos diferentes, em 1959 o ensino técnico no Brasil 

foi unificado pela legislação. A escola ganhou, assim, maior autonomia e passou 

a chamar-se Escola Técnica Federal do Paraná. Em 1974, foram implantados os 

primeiros cursos de curta duração de Engenharia de Operação (Construção Civil 

e Elétrica). 

Quatro anos depois (1978), a Instituição foi transformada em Centro 
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Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR), passando a ministrar 

cursos de graduação plena. A partir da implantação dos cursos superiores, deu-

se início ao processo de “maioridade” da Instituição, que avançaria, nas décadas 

de 80 e 90, com a criação dos Programas de Pós-Graduação. 

Em 1990, o Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico fez com 

que o CEFET-PR se expandisse para o interior do Paraná, onde implantou 

unidades. Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBE), de 1996, que 

não permitia mais a oferta dos cursos técnicos integrados, a Instituição, 

tradicional na oferta desses cursos, decidiu implantar o Ensino Médio e cursos 

de Tecnologia. Em 1998, em virtude das legislações complementares à LDBE, a 

diretoria do então CEFET-PR tomou uma decisão ainda mais ousada: criou um 

projeto de transformação da Instituição em Universidade Tecnológica. 

Após sete anos de preparo e o aval do governo federal, o projeto tornou-

se lei no dia 7 de outubro de 2005. O CEFET-PR, então, passou a ser a 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) – a primeira 

especializada do Brasil. Atualmente, a Universidade Tecnológica conta com 13 

Câmpus, distribuídos nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Cornélio 

Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, 

Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo. 

 

 

 

Das diferentes denominações à primeira Universidade Tecnológica do 

Brasil:  

- 1909 – Escola de Aprendizes Artífices do Paraná  

- 1937 – Liceu Industrial do Paraná 

- 1942 – Escola Técnica de Curitiba 
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- 1959 – Escola Técnica Federal do Paraná  

- 1978 – Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná – CEFET-

PR 

- 2005 – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR  

(Fonte: Site institucional) 

 

1.2. HISTÓRICO DO CÂMPUS 

 

Em 1990, o Governo Federal, através do Programa de Expansão e 

Melhoria do Ensino Técnico fez com que o Centro Federal de Educação 

Tecnológica - CEFET-PR se expandisse para o interior do Paraná, onde 

implantou cinco unidades, dentre as quais, a Unidade de Pato Branco.  

Apesar do Programa que permitiu a ampliação das Unidades do então 

CEFET-PR ter iniciado em 1990, ainda em 1987, iniciaram-se as primeiras 

negociações para a implantação da Unidade de Ensino na região do Sudoeste 

do Paraná.   

Em 1989, a Prefeitura Municipal de Pato Branco repassou ao CEFET-PR 

área anexa à Fundação de Ensino Superior de Pato Branco – FUNESP. Ainda 

no mesmo ano iniciaram as obras físicas das futuras instalações da Unidade de 

Pato Branco do CEFET-PR. Em 1992, além da autorização de funcionamento, 

pelo Ministério da Educação, da Unidade Descentralizada de Pato Branco, 

através da Portaria 1.534 de 19 de outubro de 1992, foi realizado concurso 

público para contratação dos primeiros servidores, que tomaram posse em 

março do ano seguinte. 

As primeiras aulas foram ministradas dia 15 de março de 1993 e a aula 

inaugural realizada no dia 29 de março. Entretanto, a cerimônia oficial de 

inauguração da Unidade de Ensino de Pato Branco aconteceu no dia 17 de abril 

do mesmo ano. 

Nessa época a Unidade contava com 22 professores, 57 técnicos 

administrativos e 442 estudantes. Ofertava 02 cursos (Técnico em Edificações e 

Eletrônica), possuía 02 laboratórios e um acervo de 411 títulos na biblioteca. 

No cerimonial de inauguração da UNED-PB, foi entregue, pelo Prefeito de 

Pato Branco ao então Ministro da Educação, Senhor Murílio de Avellar Hingel, 

um requerimento subscrito por 9 entidades de Pato Branco, solicitando-lhe 
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atenções especiais para a situação no Ensino Superior do município. Neste 

momento surgiu do Ministro da Educação a proposta do CEFET – PR assumir a 

Faculdade de Pato Branco. 

Após serem dados os encaminhamentos necessários, em agosto de 1993 

foi anunciada a transferência de todo o patrimônio da Fundação de Ensino 

Superior de Pato Branco - FUNESP ao CEFET-PR, que se efetivou em 14 de 

dezembro, através da Lei 1.235 de 09/08/93. 

No ano de 1994 houve, efetivamente, a incorporação da Fundação de 

Ensino Superior de Pato Branco - FUNESP à então Unidade Pato Branco. Esse 

fato foi marcante, pois a instituição que foi concebida para ofertar ensino 

profissionalizante integrado de nível de 2° grau passa a ofertar, aos moldes do 

Câmpus Curitiba, cursos superiores e a contar também com professores de 

carreira de ensino superior, além dos de 1° e 2° graus. Cabe ressaltar que os 

cursos incorporados eram de áreas que a instituição, de perfil técnico, não tinha 

tradição na sua condução. 

Entretanto, além da conquista para o município e região, a incorporação 

da FUNESP, a oferta de cursos superiores e o convívio dos servidores e 

estudantes dos cursos técnicos integrados com os cursos de 3° grau foram a 

gênese de especificidades do Câmpus Pato Branco, em relação aos outros 

Campi.  

No ano de 1998 por força da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o 

CEFET - PR deixou de ofertar os cursos integrados de nível de 2° grau. Em 

consequência, no mesmo ano, Pato Branco passa a ofertar o curso de Ensino 

Médio e, em 1999, cursos de Tecnologia, ampliando sua oferta de cursos 

superiores. 

Além das alterações dos cursos ofertados, outras mudanças já vinham se 

delineando nesse período. No ano de 1998, o Câmpus Pato Branco já começava 

a voltar sua atenção para processos de transferência e inovação tecnológica. 

Dessa forma, surge a incubadora Gene Empreender, oriunda do Programa 

Softex. Em 1999, com o intuito de abrigar os projetos de transferência de 

tecnologia dos estudantes, foi criado o Hotel Tecnológico, uma nova etapa de 

incubação de empresas. Em 2003, visando uma rápida inserção e consolidação 

dos projetos no mercado, foi criada a INTIC - Incubadora de Tecnologia de 

Informação e Comunicação. Todo este processo gerou 20 novos 
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empreendimentos tecnológicos para o município de Pato Branco e região 

Sudoeste do Estado do Paraná. 

Após um breve período de estabilidade em relação às modalidades de 

cursos ofertados, inicia-se uma nova fase de grandes mudanças, sendo o 

período de 2003 a 2008, marcado por inúmeras modificações. 

Em 2003, fruto do primeiro convênio estabelecido entre a Secretaria de 

Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI e o CEFET - PR – 

Câmpus Pato Branco, cria-se o Centro de Biotecnologia Agropecuária do Paraná 

- CENBAPAR, composto inicialmente pelos Laboratórios de Micro propagação, 

e de Biologia Celular. 

No início de 2004 o CEFET-PR incorpora a Escola Agro técnica de Rio do 

Sul – Unidade de Ensino Descentralizada de Dois Vizinhos, e, a então Unidade 

de Pato Branco fica responsável pela administração desta nova Unidade de 

Ensino. 

Em 2005, ocorre a mudança sem dúvida mais marcante deste período: a 

transformação do CEFET - PR em Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

– UTFPR, a primeira especializada do Brasil. 

Após sete anos de preparo e o aval do governo federal, o projeto de 

transformação da Instituição em Universidade Tecnológica tornou-se lei no dia 7 

de outubro de 2005. Em consequência a essa transformação, dá-se início a 

diversas mudanças internas, dentre as quais, destaca-se o Processo Estatuinte, 

no qual são delineadas as novas características da instituição através da 

construção do Projeto Político Institucional – PPI e do Estatuto da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. Este processo encerrou-se oficialmente 

somente no dia 17 de maio de 2008, com a aprovação do Estatuto da UTFPR 

pelo Ministério da Educação. 

Ainda em 2006, devido a Resolução CEB nº 1, de 3 de fevereiro de 2005, 

o Câmpus Pato Branco passa novamente a ofertar Cursos Técnicos de Nível 

Médio/Integrado, agora nas áreas de Alimentos e Geomensura. 

Em 2007, foram implantados os primeiros Cursos de Engenharia do 

Câmpus e também iniciada a ampliação de Cursos de Licenciatura no Câmpus 

Pato Branco, Licenciatura em Letras Português/Inglês e Licenciatura em 

Química, e no Câmpus Curitiba, Licenciatura em Letras. Além da abertura 
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desses cursos, nesse mesmo ano teve início o Programa de Pós-Graduação 

Strictu Sensu em Agronomia, o primeiro do Câmpus e também da região. 

Outro momento marcante na história do Câmpus foi o repasse, pela 

Prefeitura Municipal de Pato Branco, à UTFPR de uma área de 303.486,30 m², 

localizada na Via do Conhecimento, a aproximadamente 2km do Câmpus. 

Ainda no ano de 2007 foi firmado um termo de comodato de utilização de 

1.687m² do imóvel do Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – Lactec, 

por dez anos, com a UTFPR – Câmpus Pato Branco. Esse comodato possibilitou 

a instalação do Polo de Tecnologia do Sudoeste – POLITEC, uma parceria entre 

a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI. 

No mesmo ano também teve início a estruturação dos cursos na 

modalidade de educação a distância no Sistema UTFPR, através da participação 

desta no Edital de Seleção de Projetos de Cursos de Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, na modalidade de Educação a Distância do Ministério 

da Educação (EAD). O Câmpus Pato Branco apresentou a proposta do Curso 

Técnico Subsequente em Informática, com início de 2009. 

Em 2008, houve a aprovação e assinatura do projeto REUNI (Acordo de 

Metas Nº 52) entre o MEC e a UTFPR, o que iniciou uma série de mudanças no 

Câmpus. Dentre elas, pode-se destacar a abertura dos novos cursos de 

graduação, e a unificação de oferta de 44 vagas semestrais/anuais, por curso da 

matriz da Secretaria de Ensino Superior – SESU. 

Além disso, no mesmo ano houve a aprovação, pela CAPES, do Curso 

de Mestrado em Engenharia Elétrica. 

O ano de 2009, seguindo o ritmo de mudanças do ano anterior, foi 

marcado pela execução de diversos projetos e de definições decorrentes do 

Projeto REUNI, como projetos de obras, compra de equipamentos e distribuição 

de vagas de docentes e técnico-administrativos. Além disso, começaram a haver 

algumas mudanças decorrentes da transformação da instituição em 

universidade. Com a aprovação dos novos Regimentos Geral e de Campi, a 

estrutura administrativa começou a sofrer alterações. Também em 2009, mais 

uma conquista no Câmpus Pato Branco foi efetivada: a aprovação, pela CAPES, 

do Curso de Mestrado em Desenvolvimento Regional, com o início das aulas em 

2010. 
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Outras conquistas diretamente relacionadas aos cursos de Licenciatura 

foram as aprovações dos projetos PIBID – Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência - no ano de 2009 e PRODOCÊNCIA – Programa de 

Consolidação das Licenciaturas – no ano de 2008. 

No ano 2010 tiveram início as obras físicas decorrentes do projeto REUNI, 

com edificação de novos blocos destinados a salas de aula, laboratórios e salas 

de professores. Ainda neste mesmo ano, houve nova conquista do Curso de 

Licenciatura em Matemática com a aprovação do projeto “Programa 

Interdisciplinar de Formação Continuada de Professores no contexto da 

Educação Científica e Tecnológica – PIECT“ da Rede Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica. 

Já no ano de 2011 foi aprovada a abertura do mestrado acadêmico em 

Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos. Em 2012 foram abertos os 

cursos de mestrado profissional em rede nacional de Matemática (PROFMAT) e 

o doutorado em Agronomia. Nos anos subsequentes foram abertos os cursos de 

mestrado profissional em Engenharia de Produção e Sistemas (PPGEPS), 

mestrado acadêmico em Letras (PPGL) e mestrado acadêmico em Engenharia 

Civil (PPGEC). 

 

1.3. HISTÓRICO DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

O Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná — UTFPR, Câmpus Pato Branco, vem consolidando-se em 

uma estrutura com identidade própria, conforme estabelece a resolução CNE/CP 

nº 2 de 1º de julho de 2015, inserida num sistema tecnológico, segundo os Artigos 

2º, 3º e 4º da Lei 11.184/05, a qual dispõe sobre a transformação do Centro 

Federal de Educação Tecnológica do Paraná em Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná e dá outras providências, com ampla visão humanística. 

         Os primórdios do curso tiveram início na FUNESP no curso de Licenciatura 

em Ciências, que em 1994 passou a oferecer habilitação em Matemática. Depois 

da incorporação da FUNESP à UNED Pato Branco, em 1996 foi alterada a 

nomenclatura do curso, pela Deliberação CODIR 05/96, de 11 de março de 1996, 
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o curso passou para o nome de Licenciatura em Matemática. A seguir 

apresentamos, em ordem cronológica, os principais fatos do curso: 

 

 1999 - Conceito B no Provão1. 

 1999/2000 – Participação do Curso na Especialização Prociências, 

programa no qual os estudantes participantes foram contemplados por 

bolsas de estudo. 

 2000 – Portaria MEC Nº 2090, de 21/12/2000, reconhece o curso de 

Licenciatura em Matemática. 

 2002 – Provão Conceito A. 

 2005/2006 – Oferta do curso de Especialização em Educação Matemática 

à comunidade interna e externa.  

 2005 – Obtenção de conceito 4 no ENADE. 

 2007/2008 – Projeto de Matemática aprovado pela SETI.  

 2008 – Projeto aprovado edital CAPES n° 002/2008 – Programa de 

consolidação das licenciaturas à Docência. 

 2008 – Obtenção de conceito 4 no ENADE e CPC. 

 2009 – Projeto aprovado edital CAPES/DEB n° 02/2009, Programa 

Institucional de bolsas de Iniciação à Docência PIBID – Matemática. 

 2010 – Aprovação do Projeto Intitulado “ Programa Interdisciplinar de 

Formação Continuada de Professores no contexto da Educação Cientifica 

e Tecnológica – PIECT  “ da Rede Nacional de Formação de Professores 

da Educação Básica – portaria MEC 525/10, de 23/04/2010.  

 2010 – Inserção das disciplinas de Libras I e Libras II, bem como ajuste 

nas Atividades Complementares e Estágio Curricular Obrigatório. 

 2011 – Obtenção de conceito 5 no ENADE e 4 no CPC. 

 2012 – Renovação do reconhecimento de curso, portaria MEC 1099/15 

de 24/12/2015. 

 2013 - Aprovação do projeto de extensão “Capacitação em língua 

brasileira de sinais – LIBRAS”, pela Secretaria de Educação Continuada, 

                                            
1 Nome popular dado ao método utilizado pelo governo brasileiro para avaliação do ensino superior, cujo 
início ocorreu em 1995 com a lei 9.131 que estabeleceu o Exame Nacional de Cursos (ENC). Mais tarde 
passou a ser chamado de ENADE. 
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Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI/MEC, desenvolvido em 

parceria com os Câmpus de Apucarana, Cornélio Procópio, Londrina, 

Ponta Grossa e Toledo. 

 2014 – Obtenção de conceito 4 no ENADE. 

 2014 – Aprovação de projeto edital CAPES 067/2013, Programa de Apoio 

à Laboratórios Interdisciplinares de Formação de Educadores. 

 2015 – Portaria MEC 1099/2015, de 24/12/2015 de renovação do 

reconhecimento do curso.  

 2015 – Reestruturação do laboratório do Ensino de Matemática. 

 

1.4. CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL, REGIONAL E LOCAL 

 

O curso de Licenciatura em Matemática da UTFPR, Câmpus Pato Branco, 

é o único ofertado por instituição pública na região Sudoeste do Paraná, o qual 

desde sua implantação contribui com a formação de docentes para atuar na rede 

privada, instituições estaduais e federais. Nesse contexto, a inserção deste curso 

na região mencionada vem ao encontro da necessidade de ofertar uma formação 

de qualidade a jovens que desejam seguir na carreira docente, norteando-se 

pelas metas propostas pelo Plano Nacional de Educação, por meio das metas 

13, 15, 16, 17 e 18. 

De acordo com o Censo escolar de 2016 (Brasil, 2017), cerca de 58,3%, 

56% e 74,1% dos professores que ministram aulas de matemática nos anos 

iniciais do ensino fundamental, nos anos finais do ensino fundamental e ensino 

médio respectivamente, possuem formação em curso de licenciatura na 

disciplina que atuam. Diante dessa perspectiva, é de fundamental importância a 

existência deste curso de Licenciatura em Matemática, tanto em âmbito local, 

regional, quanto nacional. 

Além disso, considerando a abrangência deste curso, quando o processo 

seletivo era por meio de vestibular, os estudantes ingressantes eram oriundos 

do estado do Paraná e Oeste Catarinense. Todavia, a partir do momento que o 

ingresso dos estudantes na UTFPR passou a ser por intermédio do Sistema de 

Seleção Unificada (SISU), o público alvo passou a ser estudantes de todo país. 
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Considerando dados atuais, no ano de 20172 o curso tem estudantes dos 

estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, o mesmo 

cenário observado desde 2010. O quantitativo atual de estudantes por estado 

pode ser observado no Quadro 1. 

 

      Quadro 1: Distribuição estudante por Estado 

Estado Número de 
estudantes 

Paraná 113 

Santa Catarina 7 

Rio Grande do Sul 1 

São Paulo 2 

                  Fonte: Relatório Analítico de Gestão (2016) 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

2.1.  NOME DO CURSO  

Licenciatura em Matemática 

2.2. TITULAÇÃO CONFERIDA  

Licenciado em Matemática 

2.3.  MODALIDADE DO CURSO 

Presencial 

2.4.  DURAÇÃO DO CURSO 

Integralização mínima de 8 semestres e máxima de acordo com o 

Regulamento da Organização Didático Pedagógica dos Curso de Graduação da 

UTFPR em vigência.  

2.5. ÁREA DE CONHECIMENTO 

Matemática 

2.6. HABILITAÇÃO 

Licenciatura em Matemática 

2.7. REGIME ESCOLAR 

                                            
2 Resultado extraído do Relatório Analítico de Gestão antes do processo de matrícula para o primeiro 
semestre de 2017. 
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O curso funciona em regime semestral, contendo pré-requisitos e 

matrícula realizada por disciplina. 

2.8. NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS 

Em consonância com o Art. 6º do “Regulamento Da Organização Didático-

Pedagógica dos Cursos de Graduação Da UTFPR” e com o Art. 8º das 

“Diretrizes Curriculares para os Cursos De Graduação Da UTFPR” o qual 

prescreve que “os Cursos de Graduação da UTFPR terão entrada semestral e 

regime semestral”, o curso de Licenciatura em Matemática do Câmpus Pato 

Branco terá entrada e regime semestral. Assim, inicialmente serão ofertadas 44 

(quarenta e quatro) vagas anuais, com ingresso no primeiro semestre de cada 

ano letivo. Providas as condições para a implementação da ampliação de vagas, 

o curso passará a ofertar 88 (oitenta e oito) vagas anuais, distribuídas igualmente 

entre os dois semestres letivos do ano.  

 

2.9. TURNOS PREVISTOS 

 Noturno 

2.10. ANO E SEMESTRE DE INÍCIO DE FUNCIONAMENTO DO 

CURSO 

 

Março de 1996. 

 

2.11. ATO DE RECONHECIMENTO 

 

A seguir apresentamos as portarias da Autorização de Funcionamento 

Reconhecimento de curso e Renovação do Reconhecimento do curso. 

 

2.11.1.  AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: 

 

 Decreto MEC 5.7736, de 11/03/1996. 

 

2.11.2. RECONHECIMENTO DE CURSO 
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 Portaria MEC 2090, de 21/12/2000. 

 

2.11.3. RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO 

 

 Portaria MEC 2457, de 11/07/2005. 

 Portaria MEC 2326, de 21/12/2010. 

 Portaria MEC 286, de 21/12/2012. 

 Portaria MEC 1099, de 24/12/2015. 

 

2.12. PROCESSO DE INGRESSO 

 

A principal forma de ingresso ao curso de Licenciatura em Matemática é 

por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU), utilizando as notas obtidas 

pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino médio (ENEM), considerando 

as cotas conforme dispõe a Lei Federal 12.711/2012. Além disso, existe a 

possibilidade de ingresso por meio de editais públicos específicos para as vagas 

remanescentes, de transferência e aproveitamento de curso elaboradas pela 

PROGRAD.  

 

2.13. RELAÇÃO DO CURSO COM A VISÃO E MISSÃO DA 

INSTITUIÇÃO 

 

A fim de atender a visão da UTFPR, que é “ser modelo educacional de 

desenvolvimento social e referência na área tecnológica” (UTFPR, 2009a, p. 21), 

bem como sua missão de “promover a educação de excelência por meio do 

ensino, pesquisa e extensão, interagindo de forma ética e produtiva com a 

comunidade para o desenvolvimento social e tecnológico” (UTFPR, 2009a, p. 

21), o curso de Licenciatura em Matemática do câmpus Pato Branco busca  ser 

um agente ativo no meio social e referência positiva na formação de profissionais 

da Matemática para o Ensino Fundamental e Médio.  

 

2.14. OBJETIVOS 
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O presente curso tem por objetivo formar professores de Matemática para 

a Educação Básica (Ensino Fundamental – anos finais e Médio), com identidade 

definida pelo seu conhecimento, por meio de currículo amplo e flexível que 

possibilite aos estudantes saberes nas principais áreas da Matemática 

contemporânea (Lógica, Álgebra, Geometria e Análise) aliados a uma formação 

educacional de qualidade (com disciplinas sobre Didática, Psicologia e leis 

educacionais, além das metodologias específicas de ensino de Matemática) e 

noções de outras áreas ligadas à Matemática, como Física, Probabilidade e 

Estatística e Computação. 

 

2.15. PERFIL DO EGRESSO 

 

A dinâmica educacional exige que o licenciado em matemática seja capaz 

de permear pelas diversas áreas das ciências exatas, devido as múltiplas 

aprendizagens e dos avanços tecnológicos. Tais avanços não permitem a 

simples transmissão de conhecimentos, mas exigem uma vivência maior das 

práticas profissionais. De acordo com a resolução CNE/CP nº 2, de 01 de julho 

de 2015 o qual 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,  

O(A) 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. 
 

Para garantir o que é supracitado, o que deve corroborar com os itens 

mencionados no Parecer CNE/CES 1.302/2001, de 06/11/2001, para o egresso 

do curso de Licenciatura em Matemática da UTFPR, Câmpus Pato Branco, com 

a matriz curricular espera-se garantir: 
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 Reflexão analítica e crítica sobre a linguagem matemática como 

fenômeno psicológico, educacional, social, histórico, cultural, político e 

ideológico. 

 Visão crítica das perspectivas teóricas adotadas nas investigações 

matemáticas que fundamentam sua formação profissional. 

 Exercício profissional atualizado, de acordo com a dinâmica do mercado 

de trabalho. 

 Percepção de diferentes contextos interculturais em que a ação 

educacional se efetiva. 

 Compreensão crítica e utilização de novas ideias e tecnologias para 

Resolução de problemas. 

 Percepção da prática docente de Matemática como processo dinâmico, 

carregado de incertezas e conflitos, um espaço de criação e reflexão, no 

qual novos conhecimentos são gerados e modificados continuamente. 

 Domínio do uso da língua portuguesa, de formar a expressar-se com 

clareza, precisão e objetividade. 

 Desenvolvimento de 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. 

 Visão de que o conhecimento matemático pode e deve ser acessível a 

todos, e consciência de seu papel na superação dos preconceitos, 

traduzidos pela angústia, inércia, que, muitas vezes, ainda estão 

presentes no ensino-aprendizagem da disciplina. 

 

2.16. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES SOCIAIS E OPERACIONAIS 

 

A partir da formação ofertada com base na matriz curricular proposta, 

ao longo do curso, o estudante e educador matemático será capaz de 

desenvolver as seguintes competências e habilidades: 

 Manter-se atualizado quanto ao avanço da ciência.  

 Realizar pesquisas e investigações na área de matemática e educação 

matemática. 
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 Elaborar proposto para melhoria do ensino aprendizagem matemático. 

 Analisar criticamente propostas curriculares de Matemática para a 

educação básica. 

 Trabalhar em equipes multidisciplinares e de exercer liderança. 

 Acompanhar e orientar planejamentos tanto na sua área de formação 

quanto no âmbito da escolar. 

 Assumir-se como profissional que exerça plenamente sua cidadania. 

 Com essas competências e habilidades, espera-se que os egressos 

estejam aptos para atender as expectativas da sociedade, as quais são 

necessárias para realização de atividades de excelência e irão colaborar 

com o processo de evolução do processo de ensino-aprendizagem. 

 

2.17. ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 

          A principal atuação desse profissional na sociedade se dá através do 

ensino da matemática nos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e no 

ensino médio, tanto nas redes públicas como privadas de ensino. Além disso, 

esse profissional, a partir da conclusão de cursos em nível de pós-graduação 

(especialmente, mestrado e doutorado), também estará habilitado a atuar no 

ensino superior. Contudo, a atuação do Licenciado em Matemática não se limita 

ao ensino da matemática, uma vez que ele pode atuar em editoras e em órgãos 

públicos ou privados que produzem e avaliam programas e materiais didáticos 

para o ensino presencial e a distância, em espaços de educação não-formal, 

como feiras de divulgação científica, museus e em empresas que demandem 

sua formação específica ou em instituições que desenvolvem pesquisas 

educacionais como também podem atuar prestando consultoria. 
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3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

O percurso de formação proposto, neste projeto, sustenta que o 

aprendizado de um ofício complexo como o ensino, deve compreender, ao 

mesmo tempo, uma teoria associada à prática decorrente de uma teoria. Tal 

forma de articular uma proposta implica, então, uma alternância entre o centro 

de formação e a escola implica, sobretudo, que cada formador suscite em seu 

próprio meio a emergência de aspectos teóricos ligados às problemáticas vividas 

pelos acadêmicos. 

De acordo com o art. 25 das Diretrizes Curriculares para os Cursos de 

Graduação da UTFPR,  

Os Cursos de Licenciatura da UTFPR prepararão profissionais para 
atuar nas várias modalidades de ensino da educação básica de acordo 
com as demandas de âmbito local, regional e/ou nacional. com 
formação que vise ao processo ensino-aprendizagem, ao acolhimento 
e ao trato da diversidade, ao exercício de atividades de enriquecimento 
cultural, ao aprimoramento em práticas investigativas, à elaboração e 
à execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos 
curriculares, ao uso de tecnologias da informação e da comunicação e 
de metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores, ao 
desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe. 
 

Além disso, conforme referendado pelo parecer CNE/CP nº 2, de 

09/06/2015, como crucial à formação inicial, a definição sobre a licenciatura 

presente no Parecer CNE/CP 28/2001, que afirma: 

 

A licenciatura é uma licença, ou seja, trata-se de uma autorização, 
permissão ou concessão dada por uma autoridade pública competente 
para o exercício de uma atividade profissional, em conformidade com 
a legislação. A rigor, no âmbito do ensino público, esta licença só se 
completa após o resultado bem sucedido do estágio probatório exigido 
por lei. O diploma de licenciado pelo ensino superior é o documento 
oficial que atesta a concessão de uma licença. No caso em questão, 
trata-se de um título acadêmico obtido em curso superior que que 
faculta ao seu portador o exercício do magistério na educação básica 
dos sistemas de ensino, respeitadas as formas de ingresso, o regime 
jurídico do sérvio público ou a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). 

 

Seguindo na linha de Pyronyie (1990 apud BÉLAIR, 2001, p.58), o curso 

de formação deve responder a tais prioridades, estabelecendo essa 

comunicação entre os formadores e os acadêmicos/professores tanto em 

situação de cursos como de estágios. Essa dinamização do ensino deve permitir, 
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então, um confronto entre os saberes já presentes dos acadêmicos, os saberes 

eruditos, os saberes experimentais e, evidentemente, os saberes ensináveis.  

Nesse ponto, os mecanismos de formação estabelecidos para responder 

a essa conduta, como as apresentações orais, as contextualizações e as 

observações, servem de modelos a transportar para a sala de aula junto aos 

estudantes e podem ser retomados em uma conduta de meta-análise, na qual 

os acadêmicos refletem sobre a importância de certos mecanismos após terem 

vivenciados eles próprios essas ações como aprendizes.  

Como, então, definir as competências de um professor reflexivo, que tem 

como eixo as necessidades e as demandas de seus estudantes e em um 

ambiente determinado? Como desenvolver essas competências, que são afinal 

pouco teorizadas, mais pragmáticas e, em geral, provêm de atitudes? São tantas 

as questões para as quais não se parece oferecer verdadeiras propostas 

(BÉLAIR, 2001), mas para as quais se deve buscar tais respostas em cursos de 

estudos e pesquisas. 

Segundo Perrenoud et al (2001), cinco campos parecem sugerir uma 

estrutura que permite a emergência de campos de competências a serem 

adquiridas pelo novo professor, que lhe possibilitem adequar um percurso de 

formação a fim de responder às necessidades de formação de uma 

profissionalização consciente: 

 Competências exigidas em relação à sociedade. 

 Competências ligadas à vida da classe. 

 Competências inerentes a sua pessoa. 

 Competências ligadas às disciplinas ensinadas. 

 Competências ligadas na relação com os estudantes e suas 

particularidades. 

Esses campos de competências permitem, então, visualizar o percurso a 

ser desenvolvido. Os futuros professores devem cobrir todos esses campos de 

competências de acordo com suas necessidades, suas forças e suas fraquezas, 

em contexto mais personalizado, no qual o curso serve de ponto de referências 

para suas reflexões organizadas de suas práticas em sala de aula. Sem atingir 

a todos, sobretudo porque seria mais difícil avaliar esses êxitos, o professor deve 

percorrê-los e prever, conscientemente ou não, um plano de formação pessoal, 
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tendo em vista apropriar-se deles ao longo de sua carreira. (CARBONEAU e 

HÉTU, 2001 p.60). 

O acadêmico do Curso de Licenciatura em Matemática da UTFPR, 

Câmpus Pato Branco, deverá enfrentar situações para as quais terá de elaborar 

suas respostas. 

Uma via possível consiste em, desde a formação, estar em contato com 

o caráter relativo das concepções pedagógicas e, fazendo isto, com a obrigação 

de construir cada qual sua identidade profissional e equipar sua caixa de 

ferramentas em função dessa identidade. Por outro lado, essa identidade é 

sempre o resultado de um equilíbrio entre esquemas de ação mais ou menos 

antagônicos e é tanto mais rica quanto mais bebe de fontes diversificadas. 

Essa possibilidade visa, a propósito da profissão do professor, a 

desenvolver estratégias de pesquisa que permitam desvendar sua prática e, 

assim, vincular a formação ao exercício do professor. 

Perrenoud, citado por Charlier (2001), identifica duas vias possíveis de 

evolução do ofício de professor: de um lado, a proletarização e, de outro, a 

profissionalização: 

 Os professores veem-se progressivamente despossuídos de seu ofício 

em proveito da noosfera de pessoas que concebem e realizam os 

programas, as condutas didático-pedagógicas, os meios de ensinar e de 

avaliar, as tecnologias educativas e que pretendem oferecer aos 

professores modelos eficazes de ensino — é uma forma de 

problematização. 

 Os professores tornam-se verdadeiros profissionais, orientados para a 

Resolução de problemas, autônomos na transposição didática e na 

escolha de estratégias, capazes de trabalhar em sinergia no âmbito de 

estabelecimentos e de equipes pedagógicas, organizados para gerar sua 

formação contínua — é a profissionalização. 

A partir desses pressupostos, define-se, então, o profissionalismo. 

Baseado em Lemosse (1989 apud PERRENOUD et al, 2001) a profissão pode 

ser definida a partir dos critérios que seguem, porque se trata de uma atividade: 

 Intelectual, que envolve a responsabilidade individual daquele que a 

exerce. 

 Erudita, não rotineira, mecânica ou repetitiva. 
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 Prática, na medida em que se define como exercício de uma arte mais do 

que puramente teórica e especulativa. 

 Altruísta em termos de que um serviço valioso é oferecido à sociedade. 

 Cuja técnica aprende-se ao final de uma longa formação. 

 Além disso, o grupo que exerce essa atividade é regido por uma forte 

organização e uma grande coerência interna. 

Schön (1987), citado por Charlier (2001, p.87), propõe a noção de “prático 

reflexivo”, rompendo com o paradigma objetivista e optando por um modelo 

construtivista existencial, centrado na apropriação e na relação interativa dos 

atores sociais que produzem essas condutas em situações específicas. 

De acordo com Donnay e Charlier (1990 apud PERRENOUD et al, 2001), 

o professor profissional como um formador, em função de um projeto de 

formação explícito: 

 Leva em consideração o maior número de parâmetros possíveis da 

situação de formação considerada. 

 Articula de maneira crítica, a partir de teorias pessoais e/ou coletiva. 

 Considera uma ou várias possibilidades de condutas e toma decisões de 

planejamento de sua ação. 

 Põe-nas em prática em situações concretas e recorre a rotinas para 

assegurar a eficácia de sua ação. 

 Ajusta sua ação de imediato se perceber que isto é necessário (reflexão 

na ação). 

 Tirar lições de sua prática para mais tarde refletir sobre sua ação.  

Daí que a combinação ação-pesquisa-formação parece adequada para o 

problema da tensão entre diferentes facetas do trabalho pedagógico porque a 

formação constrói-se e adquire um sentido educativo em relação à ação. A 

construção de um produto educativo estrutura o trabalho em uma série de 

etapas, a ação é oportunidade de explicar práticas e de construir um material 

que permita ao futuro professor desenvolver a reflexão em seguida à sua prática 

(CHARLIER, 2001). 

Constituindo-se, assim, o curso de formação de professores, na área de 

Licenciatura em Matemática, ora proposto, possibilita elementos de reflexão e 

de ação contextualizados a partir da análise de casos. A estratégia pesquisa-
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ação-formação permite propor premissas para uma formação articulada à prática 

profissional, porque desde o início do Curso os estudantes estarão em contato 

com a prática, por meio das disciplinas que incluem Atividades Práticas como 

Componente Curricular. 

O Curso de Licenciatura em Matemática terá muito a construir e contribuir 

não só na região em que está inserida a UTFPR, Câmpus Pato Branco, mas 

formando profissionais habilitados e qualificados para atuarem em qualquer 

região do País, tendo em vista a grande falta desse profissional em nível 

nacional. 

Dessa forma, o Curso de Licenciatura em Matemática da UTFPR, 

Câmpus Pato Branco, encontrará no desenvolvimento do currículo a forma pela 

qual procurará dar atendimento ao objetivo proposto, tendo como perspectiva o 

perfil do profissional por ele proposto, ou seja, formar professores de 

matemática, vistos enquanto educadores matemáticos. 

Ao atingir os objetivos propostos pelo Curso, espera-se que o Licenciado 

em Matemática possua uma formação básica, ampla e sólida, com adequada 

fundamentação teórico-prática que inclua uma gama de conhecimentos da 

matemática, visando a dotar o acadêmico de conhecimento facilitador para o 

desenvolvimento do futuro profissional. Para tal, deverá construir capacidade 

para atuar na elaboração de estratégias, no estabelecimento de formas criativas 

das atividades de ensino-aprendizagem e de prever pró-ativamente as 

condições necessárias e as alternativas possíveis para o desenvolvimento 

adequado da educação nos níveis Fundamental e Médio, considerando as 

peculiaridades, as circunstâncias particulares e as situações contextuais 

concretas em que o egresso irá atuar. 

Essa formação deve propiciar, também, o entendimento do processo 

histórico de construção do conhecimento na área da matemática, no que diz 

respeito a conceitos, princípios e teorias, bem como a compreensão do 

significado de seu domínio para a sociedade e da sua responsabilidade como 

educador nos vários contextos de sua atuação profissional, consciente do seu 

papel na formação de cidadãos. Deve, também, capacitar-se para a busca da 

autonomia na produção e divulgação do conhecimento e propiciar a visão das 

possibilidades presentes e futuras da profissão. 
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3.1. RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA 

 

A articulação entre as bases teóricas e suas implicações no 

desenvolvimento das práticas diárias de um professor devem ser fortemente 

trabalhadas. Nesse sentido, permitir a contextualização das bases conceituais, 

trabalhadas em sala de aula, com o cotidiano da sala de aula é de extrema 

importância.  

De acordo com o PDI, 2013-2017,  

A educação tecnológica tem o compromisso de romper com a 
dualidade entre teoria e prática, dimensões indissociáveis para a 
educação integral, pois nenhuma atividade humana se realiza sem 
elaboração mental, sem uma teoria em que se referencie e lhe de 
sustentação. Tal princípio educativo não admite a separação entre as 
funções intelectuais e as técnicas e respalda uma concepção de 
formação profissional que unifique ciência, tecnologia e trabalho, bem 
como atividades intelectuais e instrumentais. A educação em todos os 
seus níveis e modalidades deve ser encarada como referencial 
permanente de formação geral, que encerra como objetivo 
fundamental o desenvolvimento do ser humano pautado por valores 
éticos, sociais e políticos, de maneira a preservar a sua dignidade e a 
desenvolver ações junto à sociedade com base nos mesmos valores. 
A educação profissional e tecnológica pressupõe, portanto, uma 
qualificação intelectual de natureza suficientemente ampla que permita 
o domínio de métodos analíticos e de múltiplos códigos e linguagens 
para construir, por sua vez, base sólida para a aquisição contínua e 
eficiente de conhecimentos específicos. 

 

Isto posto, por intermédio da matriz curricular proposta, para que seja 

possível romper com a dualidade entre teoria e prática, essa abordagem será 

desenvolvida de acordo com as seguintes frentes de trabalho: 

 No âmbito das disciplinas do 1º período que versam sobre os conteúdos 

da educação básica (fundamentos da matemática elementar: números e 

funções, fundamentos da matemática elementar: matrizes e números 

complexos, fundamentos da matemática elementar: geometria) as pontes 

entre teoria e prática serão construídas a partir do momento que a ementa 

for trabalhada, dado que por meio desta objetiva-se estudar tópicos 

pertinentes ao ensino básico, os quais serão objeto de trabalho na prática 

docente do egresso. 

 No que diz respeito as disciplinas de Educação Matemática e Educação, 

a dualidade será rompida por meio das teorias abordadas em sala de aula, 

sempre fazendo um paralelo com os enfrentamentos encontrados diante 

da atuação do professor em sala de aula. 
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 No que se refere as disciplinas de Matemática e Matemática Aplicada, a 

formação ofertada permitirá, ao longo do curso, que os estudantes sejam 

capazes de resolver problemas cotidianos encontrados no 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, aplicando os 

conhecimentos adquiridos, por meio de atividades práticas que permeiam 

as práticas pedagógicas docentes. 

 Por meio das disciplinas de Prática do Ensino de Matemática e Trabalho 

de Conclusão de Curso, I e II, o estudante a partir dos conhecimentos 

adquiridos até o momento terá contato com a prática em sala de aula, 

bem como com a aplicabilidade dos conteúdos vistos ao longo do curso, 

por meio do desenvolvimento de trabalhos os possibilitarão, entre outras 

coisas, serem capazes de se inserir e intervir em diversas realidades 

educacionais. 

 No que concerne as atividades de extensão será possível estreitar os 

laços entre teoria e prática por meio de atividades que permeiam os 

diferentes campos da formação docente.Com isso, espera-se que o 

educando, após a conclusão de cada etapa de sua formação, esteja apto 

a compreender como ocorre a articulação entre os conteúdos abordados 

durante o processo formativo e sua implicação na prática docente, uma 

vez que ao longo de sua carreira, irá deparar-se com diferentes problemas 

que exigem o conhecimento e habilidades específicas para a sua solução. 

 

3.2. DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 

 

O desenvolvimento das Competências Profissionais se dará no 

transcorrer de todo o curso, na medida que desde o ingresso do acadêmico no 

curso de Licenciatura em Matemática do Câmpus Pato Branco ele estará em 

contato com ações/atividades/momentos que oportunizarão tal 

desenvolvimento.  Dentre outras ações/atividades/momentos que serão 

oportunizados, destacamos o rol de disciplinas que será ofertado, o Trabalho de 

Conclusão de Curso, o Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, as 

Atividades Complementares, Atividades de Extensão e os Projetos Integradores.   

No que concerne ao rol de disciplinas destacamos o corpo de disciplinas 
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pertencente ao primeiro semestre, cujos temas em tela relacionam-se 

diretamente à prática do professor de matemática na educação básica. Além 

disso, tal rol de disciplinas visa prover uma parcela das condições matemáticas 

para que o acadêmico permaneça no curso, impactando positivamente os 

índices de evasão e retenção.  

Ainda nessa conjuntura evidenciamos que o acadêmico, por meio das 

disciplinas, estará em constante contato com os objetos da prática do professor 

da educação básica, como por exemplo, com: a) as principais e mais relevantes 

teorias metodológicas. b) os dispositivos jurídicos que permeiam a prática do 

professor e a organização escolar. c) os conhecimentos matemáticos 

construídos no decorrer do desenvolvimento da humanidade e que alicerçam a 

formação matemática do professor que ensina essa área do conhecimento na 

educação básica. d) as diferentes modalidades educacionais (Educação de 

Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e Tecnológica, 

Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação a Distância e 

Educação Escolar Quilombola). e) a diversidade regional e nacional (diversidade 

de gênero, sexual, social, religiosa e de faixa geracional). f) discussões que 

abordarão as relações entre educação, trabalho, diversidade, direitos humanos, 

cidadania, educação ambiental, entre outras problemáticas centrais da 

sociedade contemporânea. 

Já o Estágio Curricular Supervisionado visa inserir o acadêmico em 

contato direto com a prática do professor de matemática, enquanto que o 

Trabalho de Conclusão de Curso visará inserir o estudante em processos de 

pesquisa, pondo-o em contato com teorias e práticas relativas a esse 

profissional.  

As Atividades de Extensão e os Projeto Integradores destinar-se-ão a 

integração e extensão do curso de Licenciatura em Matemática – do Câmpus 

Pato Branco, por meio dos estudantes e professores, junto à sociedade, levando 

os produtos e conhecimentos produzidos no decorrer dele à comunidade.   

 

3.3. AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM 
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Os procedimentos de avaliação do ensino-aprendizagem serão realizados 

de acordo com o previsto na LDB 9.394/96, com relação à avaliação na 

educação superior, e o proposto no Sistema Nacional de Avaliação, por meio de 

procedimentos externos e internos que os constituem, em consonância com os 

processos de Avaliação Institucional e do previsto no Regimento Interno da 

UTFPR.  

As avaliações internas da IES bem como a avaliação externa da 

Instituição têm por objetivo oferecer indicadores de desempenho para a tomada 

de decisões no âmbito da própria IES e serão realizadas pelos estudantes, 

professores, comunidade interna e externa da UTFPR, Câmpus Pato Branco, de 

acordo com cronograma institucional e do MEC-INEP, pelo SINAES, conforme 

se prevê no Plano de Avaliação Institucional. 

A avaliação interna do processo de ensino e de aprendizagem, 

responsabilidade da IES, será realizada de forma contínua, cumulativa e 

sistemática, tendo como objetivos: 

 Diagnosticar e registrar os processos do desenvolvimento do estudante e 

suas dificuldades. 

 Possibilitar que os estudantes auto avaliem sua aprendizagem. Orientar 

o estudante quanto aos esforços necessários para superar as 

dificuldades. 

 Orientar as atividades de planejamento e replanejamento curriculares. 

Entende-se que, no Curso de Licenciatura em Matemática, da UTFPR, 

Câmpus Pato Branco, a avaliação não se limita à aquisição de conhecimentos. 

A avaliação considera também habilidades, interesses, atitudes e valores, em 

um processo global, integral, devendo considerar o estudante em suas diferentes 

dimensões constitutivas, enquanto ser complexo, uno e múltiplo: comunicativa, 

cognitiva, valorativa e afetiva.  

O corpo docente do Curso deve compreender que a avaliação deve ser 

contínua, integral, sistemática, flexível, interpretativa, participativa e formativa, 

uma vez que [...] a avaliação subsidia decisões a respeito da aprendizagem dos 

educandos, tendo em vista garantir a qualidade do resultado que estamos 

construindo (LUCKESI, 2008 p. 85). 

O processo de avaliação exige a definição de competências a serem 
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alcançadas, que devem corresponder aos objetivos do curso, traduzidos para 

cada disciplina, de acordo com sua especificidade em cada plano de ensino. A 

avaliação de competência é o processo de verificação do domínio de atitudes e 

conhecimentos adquiridos pelo estudante em sua trajetória na Instituição, no 

trabalho e no seu cotidiano. A avaliação pressupõe um proceder metodológico 

coerente, estabelecendo um paralelismo entre as atividades de aprendizagem, 

à produção pessoal do estudante e as atividades de avaliação.  

No que refere ao processo avaliativo para pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e habilidades/superdotação as 

atividades serão desenvolvidas pautando-se na Lei 13.146 de 06 de julho de 

2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com deficiência, bem 

com o apoio no Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Específicas (NAPNE). Ao corpo docente cabe selecionar e diversificar meios 

para avaliar o desempenho dos estudantes e realizar reflexão sobre as 

avaliações elaboradas. Haverá um esforço de dignificar os processos de 

avaliação por entendê-los ligados à melhoria do padrão da qualidade do ensino. 

 

3.4. FLEXIBILIDADE CURRICULAR 

 

De acordo com o PDI, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

2013-2017, a flexibilidade curricular pode ser pautada nos itens que seguem: 

 As necessidades de assegurar maior flexibilidade na organização de 

cursos e carreiras, atendendo à crescente heterogeneidade tanto da 

formação prévia como das expectativas e dos interesses dos estudantes.  

 Os cursos de graduação precisam ser conduzidos, por meio de diretrizes 

curriculares, a abandonar as características de que muitas vezes se 

revestem, quais sejam as de atuarem como meros instrumentos de 

transmissão do conhecimento.  

 Necessidade de uma profunda revisão de toda a tradição que burocratiza 

os cursos e se revela incongruente com as tendências contemporâneas 

de considerar a boa formação no nível de graduação como uma etapa 

inicial da formação continuada. 

Nesse mesmo contexto deve-se levar em consideração que a estrutura 
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curricular deve ser articulada no âmbito de permitir que o estudante desenvolva 

diferentes habilidades. Estas devem possibilitar ao estudante, quando egresso, 

percorrer diferentes caminhos, e que este esteja apto para atuar nas diferentes 

esferas que formam sua rede profissional. 

Assim, buscando uma maior flexibilidade no currículo, a matriz curricular 

do curso de Licenciatura em Matemática, do Câmpus Pato Branco, está 

estruturada de modo a permitir que o estudante tenha uma formação sólida e 

focada na docência para educação básica, sem excluir que o mesmo egresso 

seja capaz de seguir seus estudos em níveis de pós-graduação e atuar 

posteriormente no ensino superior, pós-graduação e até mesmo realizar 

pesquisas dentro de diferentes órgãos na sociedade. Logo, para permitir a 

flexibilização curricular, as disciplinas que compõem a matriz curricular do curso 

foram distribuídas em núcleos de formação, de acordo com o que é proposto na 

resolução CNE/CP nº 2, de 01 de julho de 2015, permitindo assim que o 

estudante tenha possibilidade de convalidação de disciplinas em bloco ou por 

saberes e competências, sendo estas ações que permitem aos cursos 

considerar, para integralização do currículo do discente, alternativas pessoais e 

trajetórias acadêmicas diferenciadas. 

 

3.5. RELAÇÃO COM A PESQUISA 

 

O processo de formação do professor transcende as atividades realizadas 

em sala de aula e deve ser caracterizado com um processo contínuo, com aporte 

em uma gama de atividades diferenciadas. Entre tais atividades, é possível citar 

as atividades de ensino, pesquisa e extensão. No que se refere as atividades de 

pesquisa, elas permitem a solidificação da formação do estudante enquanto 

professor, o qual a partir disso estará apto à: Aprimorar seus métodos de ensino; 

desenvolver recursos para utilizar em sala de aula; propor soluções para os 

problemas do ensino de matemática; compreender fenômenos e solucionar 

problemas de cunho teórico-práticos no que concerne as diferentes áreas que 

compõe a Matemática.  

As principais atividades de pesquisa, as quais os estudantes do curso de 

Licenciatura em Matemática, poderão ter contato, relacionam-se aos programas: 

Programa Institucional de bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), área de 
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Matemática, por meio das atividades de pesquisa pedagógica; Programa 

Institucional de Voluntariado na Iniciação Científica e Tecnológica (PIVCT); 

Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC); Produção de Recursos 

Educacionais Abertos (REA); Programa de Monitoria da UTFPR. Além disso, os 

estudantes do curso de Licenciatura em Matemática podem realizar atividades 

de pesquisa em diferentes áreas da Matemática, dada a existência de diferentes 

grupos de pesquisa do Departamento de Matemática, cadastrados no diretório 

de pesquisa do CNPQ e certificados pela instituição, a saber: Grupo de Pesquisa 

em Análise e Análise Matemática; Grupo de Pesquisa em Ensino de Matemática; 

Grupo de Pesquisa em Matemática e Matemática Aplicada e Grupo de Pesquisa 

em Otimização Matemática. Contudo, sua participação não se limita a integrar 

um desses grupos de pesquisa. A partir do seu interesse, poderá procurar 

professores de outros departamentos para atuar em áreas correlatas. 

 Da mesma forma, outro momento oportuno para o estudante estreitar os 

laços com a pesquisa ocorre durante o desenvolvimento do Trabalho de 

Conclusão de Curso. Este que deverá ser relacionado a um dos três eixos 

apresentados no regulamento de TCC (Matemática, Matemática Aplicada e 

Educação Matemática) e assim desenvolver atividades de pesquisa, além de 

complementar sua formação. Destaca-se que o eixo do desenvolvimento do TCC 

será escolhido pelo estudante e dará suporte a realização dessa atividade.  

 

3.6. RELAÇÃO COM A EXTENSÃO 

 

Segundo o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras (1987) “a extensão universitária é definida 

como um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a 

pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a 

Universidade e a Sociedade”. Este mesmo Fórum delineou diretrizes gerais para 

as ações de Extensão capazes de organizar o conjunto das atividades e a 

definição de seus rumos. São elas: Interdisciplinaridade; Articulação entre as 

atividades de Extensão, Ensino e Pesquisa; Relação dialógica entre 

universidade e sociedade; e Relação social de impacto. 

De acordo com o Regimento Geral da Universidade Tecnológica Federal 
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do Paraná (2009), Art. 173, § 1º, as ações de extensão estabelecerão a interação 

da Universidade com diferentes segmentos da sociedade, visando à ampliação, 

ao desenvolvimento e à realimentação do ensino e da pesquisa. Da mesma 

forma, o plano de desenvolvimento institucional (PDI) da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (2013, p. 45) prevê que 

As atividades extensionistas constituem práticas acadêmicas 
articuladas ao ensino e à pesquisa, que permitem estabelecer os 
vínculos entre as necessidades de soluções para problemas reais da 
comunidade e o conhecimento acadêmico. O contato com a 
comunidade constitui-se espaço privilegiado para a socialização do 
conhecimento produzido na Instituição, assim como para a criação de 
novos conhecimentos que possam contribuir para o desenvolvimento 
social e deve ser, por esses motivos, preocupação fundamental da 
UTFPR. 
 

Assim, para cumprimento dos regulamentos e planejamentos 

supracitados, o curso de Licenciatura, ao longo de sua trajetória tem 

desenvolvido uma série de atividades de extensão. Essas atividades são 

desenvolvidas por docentes e acadêmicos bolsistas ou voluntários, não 

restringindo a atividades de cunho científico, mas também de cunho social. 

Nesse contexto, entre as atividades de extensão que são desenvolvidas pelo 

curso de Licenciatura em Matemática, é possível citar:  

 Semanas acadêmicas de curso, que visam promover a interação entre 

universidade e comunidade, bem como ofertar atividades de formação a 

docentes das redes municipal, estadual, federal e privada de ensino. 

 Projetos de matemática lúdica, os quais buscam apresentar e disseminar 

de maneira prática e diferenciada conteúdos de matemática a estudantes 

da rede pública do município de Pato Branco. 

 Atividades de formação continuada para professores da rede municipal 

com uso do Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores. 

 Cursos de preparo para ingresso no curso técnico da UTFPR, Câmpus 

Pato Branco a estudantes da rede estadual. Ainda nessa linha, com o 

desenvolvimento das atividades do PIBID, são ofertados preparatórios 

para realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em parceria 

com instituições sem fins lucrativos do município.  

 Atividades de extensão com características sociais desenvolvidas por 

estudantes do PIBID em parceria com a prefeitura municipal. 
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 Mediante a editais internos de extensão, geralmente é ofertado curso 

preparatório para realização da Olimpíada de Matemática da Escolas 

Públicas, assim como desenvolvimento de atividades nas escolas 

públicas, relacionadas aos diversos conteúdos previstos nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN’s) com uso das Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TIC’s). 

Portanto, diante das atividades acima citadas, constata-se que projetos e 

cursos promovidos pelo corpo docente e estudantes do curso de Licenciatura 

em Matemática visam cumprir as legislações vigentes, sempre levando em 

consideração promover o desenvolvimento de habilidades técnico-científicas 

exigidas dos estudantes no âmbito escolar. 

Ainda nesse cenário e em atendimento ao Plano nacional de Educação 

(PNE), meta 12.7, no que se refere a prática de extensão em cursos de educação 

superior  

[...] deve-se assegurar, no mínimo, dez por cento do total de créditos 
curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de 
extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para 

áreas de grande pertinência social. 
 

No decorrer do curso de Licenciatura em Matemática da UTFPR, Câmpus 

Pato Branco, a extensão será desenvolvida a partir dos “Projetos Integradores” 

e “Atividades de Extensão”. Os Projetos Integradores foram distribuídos ao longo 

do curso de maneira a não sobrecarregar os estudantes e estão em todos os 

períodos, exceto o quinto. Ressalta-se que o que será exposto abaixo, é uma 

das maneiras de atender essa meta.  

O referido curso optou que o tempo de preparação dessas atividades   

receberia o nome de projeto integrador e que tais atividades seriam planejadas 

e discutias junto aos estudantes de cada disciplina usando ferramentas TIC’s. 

          Em um segundo momento, após planejar, discutir e elaborar as atividades 

com auxílio de ferramentas AD, estas serão executadas no ambiente escolar 

como atividades de extensão. Neste sentido, os “Projetos Integradores” visam a 

extensão da universidade junto à comunidade, de modo a integrá-la, por meio 

dos acadêmicos, professores e conhecimentos produzidos no Curso de 

Licenciatura em Matemática, à sociedade.  
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Os “Projetos Integradores” objetivarão a articulação dos conhecimentos 

estudados e produzidos no decorrer das disciplinas que compõem a grade 

curricular em tela com o cotidiano da sociedade. Tais projetos serão construídos 

e implementados no decorrer de disciplinas pertencentes à grade curricular do 

curso, portanto contarão com supervisão constante dos professores 

responsáveis pelas seguintes disciplinas:  Tecnologias Digitais no Ensino de 

Matemática. Políticas Públicas, Gestão Escolar e a História do Ensino de 

Matemática. Diversidade, Direitos Humanos e o Ensino de Matemática. 

Laboratório de Ensino de Matemática. Tendências em Educação Matemática. 

Probabilidade e Estatística. Matemática Financeira. Geometrias Não-

euclidianas.  

No que concerne à destinação da carga horária aos Projetos Integradores, 

cuja carga horária será contada como complemento de carga horária para a 

extensão, uma vez que será caracterizado por desenvolvimento de atividades 

mediadas por tecnologias de informação e comunicação, podendo ocorrer de 

maneira síncrona ou assíncrona, e sem o compartilhamento do mesmo ambiente 

físico entre docente e discente. Dessa forma está contabilizada na carga horária 

das disciplinas e por consequência na carga horária do curso. De modo geral, a 

distribuição da carga horária nas respectivas disciplinas, ocorrerá da seguinte 

forma, conforme se observa no Quadro 2: 

 

Quadro 2: Distribuição do complemento de carga horária ao longo dos períodos 

contabilizadas para a extensão.  

Período Disciplina Carga horária 
(aulas) 

1º Tecnologias Digitais no Ensino de Matemática 17 

2º Políticas Públicas, Gestão Escolar e a História 
do Ensino de Matemática: 

17 

3º Diversidade, Direitos Humanos e o Ensino de 
Matemática 

34 

3º Laboratório de Ensino de Matemática 17 

4º Tendências em Educação Matemática 17 

6º Probabilidade e Estatística 17 

7º Matemática Financeira 17 

8º Introdução às Geometrias Não-Euclidianas 17 
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Pelo exposto acima, o tempo destinado para o planejamento, discussão e 

elaboração de ações de extensão a serem executadas/implementadas serão de 

153 aulas, ou seja, 127,5 horas. 

Na disciplina “Tecnologias Digitais no Ensino de Matemática” será 

desenvolvido o Projeto Integrador I, cujo objetivo será promover discussões em 

torno da Educação Digital e elaboração de ações de extensão a serem 

executadas/implementadas em outro momento no ambiente escolar. 

No decorrer da disciplina Políticas Públicas, Gestão Escolar e a História 

do Ensino de Matemática será desenvolvido o Projeto Integrador II, cujo objetivo 

é elaborar ações de extensão que contribuam com momentos de discussão e 

reflexão sobre as políticas públicas e legislações vigentes, relacionando-as à 

história brasileira.  

A disciplina de “Diversidade, Direitos Humanos e o Ensino de Matemática” 

dará aporte para o desenvolvido do Projeto Integrador III, que objetiva elaborar 

ações de extensão de modo a estender à sociedade as discussões em torno dos 

direitos humanos e a diversidade.  

O Projeto Integrador IV, tem por objetivo elaborar ações de extensão para 

a construção e disseminação, junto à comunidade, de um Laboratório de 

Matemática Itinerante. Tal projeto visa oportunizar aos acadêmicos um momento 

de interação com a comunidade por meio da divulgação e disseminação 

científica.  

No transcurso da disciplina de “Tendências em Educação Matemática” 

será desenvolvido o Projeto Integrador V, cujo objetivo é criar ações de extensão 

que fortaleça atividades/problemas/situações de ensino da matemática voltados 

para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Contudo, a 

aplicação desse projeto será desenvolvida a partir da perspectiva de formação 

(inicial e/ou continuada) de professores, uma vez que tal projeto objetiva 

aproximar os acadêmicos, professores e conhecimentos produzidos no curso de 

Licenciatura da UTFPR dos docentes e/ou futuros docentes que ensinam 

matemática na educação infantil e/ou nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Nas disciplinas de Probabilidade e Estatística e Matemática Financeira 

serão desenvolvidos, respectivamente, os Projetos Integrador VI e VII. O Projeto 

Integrador VI é uma ação de extensão que será destinado à disseminação da 

Educação Estatística, enquanto que o Projeto Integrador VII será destinado à 
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disseminação da Educação Financeira. Tais projetos objetivam fornecer a 

comunidade, especialmente a escolar, momentos de reflexão sobre a presença 

e importância da probabilidade e estatística no cotidiano do cidadão (Projeto 

Integrador VI), além da conscientização sobre os processos embutidos nas 

ações que envolvem a temática finanças (Projeto Integrado VII).  

O Projeto Integrador VIII será objeto de trabalho da disciplina “Introdução 

às Geometrias Não-Euclidianas” e terá como foco a disseminação junto à 

comunidade, especialmente à escolar, das relações existentes entre as 

geometrias não-euclidianas e o cotidiano, como por exemplo a relação entre a 

geometria e a arte (geometria projetiva), a geometria e o Global Positioning 

System (GPS), etc.   

Já as “Atividades de Extensão” serão ações idealizadas e implementadas 

sem estarem necessariamente vinculadas a uma disciplina específica, serão 

contabilizadas como atividades complementares, podendo ser realizadas única 

e exclusivamente pelos acadêmicos, desde que orientados por professores do 

Curso. Assim, a única fase dessas ações que estará sob supervisão da 

Coordenação de Curso, por meio de assessoria específica, será a de 

avaliação/compilação destas atividades. A saber serão consideradas como 

“Atividades de Extensão”, ações como, por exemplo, a idealização e 

implementação de cursos de formação continuada para professores da 

educação básica, a idealização e implementação de oficinas de divulgação 

científica, a execução das ações de extensão que foram planejadas, discutidas 

e elaboradas nos Projetos Integradores. Além disso, tais atividades serão 

respaldadas por Instrução Normativa Específica. 

  

3.7. DIVERSIDADE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A Diversidade e a Educação Inclusiva encontram-se atualmente no centro 

dos debates educacionais (NOGUEIRA, 2013). Dentro dessa perspectiva, e 

considerando que o objeto do projeto ora apresentado é a formação de 

professores de matemática, essas temáticas também permeiam a grade 

curricular em tela.  

Nessa conjuntura evidenciamos as disciplinas de Libras I e II, que evidenciam 

cristalização da implementação no curso em tela da Lei Nº 10.436, de 24 de abril 
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de 2002.  

A disciplina “Diversidade, Direitos Humanos e o Ensino de Matemática, 

também se insere nesse contexto, uma vez que possui o objetivo de estudar as 

relações entre educação, trabalho, diversidade, direitos humanos, cidadania, 

educação ambiental, entre outras problemáticas centrais da sociedade 

contemporânea, confrontando-as com a prática do professor de matemática. 

Assim, os objetos de estudo da referida disciplina são: os Direitos humanos, as 

Diversidades e ensino da Matemática (Educação escolar indígena. Educação do 

campo. Educação escolar quilombola. Direitos educacionais de adolescentes e 

jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Educação ambiental), a 

Educação especial, a Educação de jovens e adultos, além da Educação 

profissional e técnica de nível médio.  

Ainda nesse âmbito destacamos as disciplinas de “Políticas Públicas, Gestão 

Escolar e a História Do Ensino De Matemática”, que visa o estudo e a 

compreensão das legislações que versam sobre a educação brasileira, de modo 

particular as que tratam sobre a diversidade e a inclusão. Destacamos também 

as disciplinas de “Prática do Ensino de Matemática I”, “Prática do Ensino de 

Matemática II”, “Prática do Ensino de Matemática III” e “Prática do Ensino de 

Matemática IV” que objetivam, dentre outros fatores, estudar e compreender a 

prática do professor de matemática que atua na educação básica e nas 

diferentes modalidades educacionais (Educação de Jovens e Adultos, Educação 

Especial, Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo, Educação 

Escolar Indígena, Educação a Distância e Educação Escolar Quilombola), e 

convive com uma considerável a diversidade regional e nacional (diversidade de 

gênero, sexual, social, religiosa e de faixa geracional).  

 

3.8. MOBILIDADE ACADÊMICA 

 

No que se refere a questão de mobilidade acadêmica, a mesma pode 

ocorrer de diferentes maneiras, tais como: mobilidade interna (Inter Câmpus) e 

mobilidade externa (interuniversitário nacional e internacional).  

Por um lado, para que seja possível a realização de mobilidade interna ou 

externa, a reestruturação do curso está pautada nas Diretrizes Curriculares 
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Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura) por 

meio da resolução CNE/CP nº 2, de 01 de julho de 2015. Ainda, levou-se em 

consideração, para elaboração da matriz curricular, as propostas apresentadas 

pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática e Sociedade Brasileira de 

Matemática.  

Por outro lado, para que seja possível a realização de dupla diplomação, 

mobilidade acadêmica especial, conforme disposto nos Artigos 42, 43, 7º, 8º e 

10º do Regulamento da Organização Didático Pedagógica dos cursos de 

graduação da UTFPR, a partir dessa reestruturação serão buscadas 

parcerias/acordos para que essa ação possa ser executada.  

A organização didático-pedagógica deste curso contempla conteúdos de 

áreas comuns a cursos de licenciaturas em matemática, o que permite a 

realização de mobilidade acadêmica nas suas variações. 

 Diante do exposto, o curso de Licenciatura em Matemática, por meio de 

seu currículo, permitirá que os estudantes busquem complementar a formação 

ofertada, sempre que desejado. Com isso, espera-se que seja inserido na 

sociedade um professor capaz de enfrentar diferentes situações que surgirem 

durante sua jornada profissional.  

 

3.9. PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR 

 

Conforme a Resolução CNE/CP Nº 2, de 01 de julho de 2015, em seu art. 

13 § 1 item I, todos os cursos de Licenciatura precisam satisfazer 400 

(quatrocentas) horas de prática como componente curricular, que em virtude dos 

regulamentos da UTFPR serão denominadas por APCC, distribuídas ao longo 

do processo formativo.  

A necessidade de integrar a prática docente da Educação Básica à 

formação inicial de professores tem sido amplamente reconhecida tanto pela 

literatura de pesquisa em educação matemática brasileira e internacional, como 

pela legislação brasileira, e a proposta aqui apresentada para o curso de 

Licenciatura em Matemática da UTFPR-PB busca tal integração. 

Optamos em tratar a APCC com carga horária em disciplinas ao longo do 

curso garantindo espaço para sua legitimação. A seguir apresentamos um 

quadro constando a distribuição da carga horária para APCC ao longo do curso. 
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Os planos de ensino das disciplinas mencionadas no Quadro 3 detalharão como 

e quais as atividades a serem desenvolvidas como componente prática. 

 

Quadro 3: Distribuição da carga horária (em aulas) da prática como componente 

curricular ao longo dos períodos. 

Período Disciplina Carga 
Horária  

2º Geometria Analítica: Vetores 34 

2º Geometria Euclidiana Plana 34 

2º Lógica Matemática e Teoria dos Conjuntos 34 

3º Cálculo Diferencial 17 

3º Construções Geométricas e Geometria Euclidiana Espacial 34 

4º Geometria Analítica: Cônicas, Quádricas e Superfícies 34 

4º Cálculo Integral e Sequências 17 

5º Introdução à Álgebra Linear 17 

5º Tratamento da Informação 34 

5º Cálculo em Várias Variáveis 17 

6º Probabilidade e Estatística 34 

6º  Álgebra Linear 17 

7º Introdução às Estruturas Algébricas 34 

7º Matemática Financeira 34 

7º Introdução à Análise Matemática 34 

8º Introdução às Geometrias Não-Euclidianas 68 

  

Pelo exposto acima, prevemos práticas como componente curricular em 

493 aulas, ou seja 410,83 horas. 

Agora, apresentamos o conceito de APCC que será adotado no curso de 

Licenciatura em Matemática da UTFPR-PB e, em seguida, o embasamento para 

tal conceito.  

Nosso conceito de APCC será: A Prática como Componente Curricular é 

uma prática do âmbito do ensino, integrando o processo formativo que envolve 

aprendizagens e competências do professor, para possibilitar que os 

acadêmicos vivenciem, durante todo seu processo de aprendizagem, o 

desenvolvimento de competências necessárias para atuação profissional, 

possibilitando, assim, situações que os possibilitem refletir, experimentar e agir 

a partir dos conhecimentos adquiridos.  

Para isso, é necessário que o curso preveja, em seus planos de ensino, 

situações em que os futuros professores, além de colocar em uso seus 

conhecimentos adquiridos, possam mobilizar outros, de diferentes naturezas e 
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oriundos de diversas experiências. Esse momento será vivenciado no interior 

das disciplinas, pois se considera que grande parte das disciplinas que 

constituem o currículo de formação têm sua dimensão prática, e não apenas as 

disciplinas pedagógicas. A dimensão prática deverá transcender o estágio e ter 

como finalidade a articulação das diferentes práticas, numa perspectiva 

interdisciplinar. 

Levando-se em conta o exposto acima, temos que APCC é o 

desenvolvimento de atividades que instrumentalizem o futuro professor a exercer 

o componente educativo presente nas atribuições profissionais. É dar 

oportunidade aos graduandos para que aprendam e pensem o conteúdo 

específico como objeto de ensino nos espaços educacionais de sua atuação 

profissional. As APCC tem como finalidade permitir e incentivar que professores 

das disciplinas de conteúdo específico também possam contribuir na formação 

do futuro educador permitindo assim que o estudante experimente desde a 

formação universitária elementos de prática como componente curricular que 

serão seu instrumento de trabalho quando formado.  

Entendemos que APCC é uma prática diferente da prática de ensino 

identificada unicamente como praticar conteúdo sem estarem relacionados com 

uma melhor formação docente que possibilita aos licenciandos diferentes 

vivencias ao longo de sua formação. 

Em síntese a prática como componente curricular, será uma atividade 

prevista nos planos de ensino das disciplinas apresentadas no Quadro 3, com 

objetivo de aproximar os conteúdos adquiridos pelos estudantes na universidade 

com a sua prática pedagógica em sala de aula. 

 

3.10. FORMAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE 

 

Com os avanços tecnológicos, bem como com o advento da Revolução 

Industrial, diferentes problemas ambientais têm surgido ao longo dos anos, 

evidenciando assim, a necessidade do trabalho no ensino superior, com 

questões que promovam ações para minimizar os impactos gerados pelo 

homem, motivando assim o desenvolvimento de práticas sustentáveis.  

De um modo geral, para Sachs (1997 apud BELLEN, 2005, p.38), o 

conceito de desenvolvimento sustentável refere-se a uma nova concepção dos 
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limites e ao reconhecimento das fragilidades do planeta, ao mesmo tempo em 

que enfoca o problema socioeconômico e a satisfação das necessidades básicas 

das populações. Para esse mesmo autor o conceito de desenvolvimento 

sustentável apresenta cinco dimensões principais: sustentabilidade social, 

sustentabilidade econômica, sustentabilidade ecológica, sustentabilidade 

geográfica e sustentabilidade cultural. Segundo Marcomim e Silva (2009), a 

inserção das questões ambientais no processo educativo constitui um desafio 

adicional e inerente.  

A partir do exposto, a temática de sustentabilidade, bem como suas 

variações, no curso de Licenciatura em Matemática será trabalhada por meio 

das disciplinas de Laboratório de Ensino de Matemática (3º Período), 

Diversidade para o Ensino da Matemática (3º Período), Práticas do Ensino da 

Matemática (5º, 6º, 7º e 8º períodos). 

 

3.11. FORMAÇÃO DE ATITUDES EMPREENDEDORAS 

 

Devido aos avanços da sociedade contemporânea, a realidade 

educacional sofre constantes alterações ao longo dos períodos. Nesse sentido, 

é comum um professor encontrar turmas com comportamentos diversificados, 

tempos de aprendizagem variados, bem como dificuldades cognitivas distintas. 

Assim, é necessário despertar o espírito empreendedor nos futuros professores, 

o qual não se refere apenas ao empreendedorismo dos negócios, mas sim 

desenvolver sobretudo o empreendedorismo social.  

De acordo com Gonçalves, (2009), em 1970, Peter Drucker ampliou estas 

reflexões descrevendo os empreendedores como aqueles que aproveitam as 

oportunidades para criar as mudanças e nesse sentido, o futuro licenciado em 

matemática deverá estar apto desenvolver práticas pedagógicas que estimulem 

a aprendizagem, bem como práticas que superem as dificuldades que possam 

vir a ser encontradas em sala de aula. Da mesma forma desenvolver uma atitude 

empreendedora neste sentido seria canalizar uma série de habilidades ou 

competências técnicas e de gestão, para além das características individuais. 

Para Dornelas, 2005; Bueno, 2005; GesEntrepreneur, 2007, (apud Gonçalves, 

2009). Para Gonçalves (2009) ser empreendedor, também significa ser criativo, 

perceptível, autônomo, independente, líder, responsável, versátil, capaz de ter 
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iniciativa, ser capaz de tomar decisões, ser capaz de interagir com terceiros entre 

outros adjetivos. 

Nessa direção, para promover práticas empreendedoras e desenvolver o 

espírito empreendedor, no curso de Licenciatura em Matemática do Câmpus 

Pato Branco, a temática supracitada será abordada nas disciplinas de 

Laboratório de Ensino de Matemática (3º Período), Tendência em Educação 

Matemática (4º Período) e Práticas do Ensino da Matemática (5º, 6º, 7º e 8º 

períodos). 

 

3.12. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Licenciatura 

em Matemática da UTFPR - Câmpus Pato Branco é um instrumento de 

integração dos aspectos teóricos e práticos referentes à formação de 

professores de Matemática e atende a legislação pertinente, a saber: a Lei Nº 

11.788 de 25.09.2008, que trata sobre os Estágios em cursos de Graduação e a 

resolução CNE/CP nº 2, de 01 de julho de 2015– que trata da caracterização, 

duração e carga horária dos cursos de licenciatura de graduação plena, de 

formação de professores da Educação Básica em nível superior. 

 O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório terá uma carga 

horária total de 400h distribuídas igualmente em Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório I, II, III e IV, a serem desenvolvidos respectivamente 

no 5º, 6º, 7º e 8º períodos, compreendendo as seguintes atividades: 

I. Pesquisa sobre o referencial teórico que embasará a ação pedagógica do 

futuro profissional da educação. 

II. Realização de atividades relativas à vivência escolar.  

III. Planejamento de aulas de conteúdo específicos de matemática para o 

Ensino Fundamental (anos finais) e médio. 

IV. Elaboração de material didático diversificado. 

V. Elaboração de instrumentos de avaliação. 

VI. Elaboração do projeto de intervenção pedagógica. 

VII. Realização da prática docente, na modalidade de regência de classe nas 

séries finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio em um contexto 

escolar real. 
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VIII. Aplicação de projetos de intervenção pedagógica voltados para o ensino 

da matemática na Educação Básica (Anos Finais do Ensino Fundamental 

e Ensino Médio), considerando também as diferentes modalidades 

educacionais (Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, 

Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo, Educação 

Escolar Indígena, Educação a Distância e Educação Escolar Quilombola), 

a diversidade regional e nacional (diversidade de gênero, sexual, social, 

religiosa e de faixa geracional) e as relações entre educação, trabalho, 

diversidade, direitos humanos, cidadania, educação ambiental, entre 

outras problemáticas centrais da sociedade contemporânea. 

IX. Elaboração dos Relatórios em todas as etapas do Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório. 

         O desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório será 

subsidiado e gerenciado pelas disciplinas de Prática de Ensino de Matemática I, 

II, III e IV respectivamente. Nas atividades de estágio I e II, a figura do orientador, 

será desempenhada pelos professores responsáveis pelas disciplinas de Prática 

de Ensino de Matemática I e II. Já nas atividades de estágio III e IV, a figura do 

orientador será desempenha por professores que satisfaçam as condições que 

constam no regulamento de estágio do curso. Além disso, nas escolas os 

estudantes também contarão com supervisão dos professores supervisores 

(esses designados pela escola onde for aplicado o estágio obrigatório).  

    O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório terá por objetivos: 

1. Oportunizar ao graduando o estudo de conteúdos da matemática escolar 

pertinentes ao Ensino Fundamental (anos finais) e ao Ensino Médio. 

2. Oportunizar ao graduando observação, análise e síntese crítica do trabalho 

pedagógico e da realidade em que atua enquanto agente do processo 

ensino/aprendizagem. 

3. Integrar o Curso de Licenciatura em Matemática da UTFPR – Câmpus Pato 

Branco às demais Instituições, especialmente as de Ensino Fundamental 

(anos finais) e médio. 

Espera-se contribuir para a formação profissional do futuro professor, pois 

ao vivenciarem a prática docente a partir dos diferentes momentos possibilitados 

pelos Estágios I, II, III e IV, os estudantes do Curso de Licenciatura em 

Matemática poderão visualizar a sala de aula como um espaço onde é possível 
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traduzir o conhecimento teórico em experiências e práticas de ensino, e com 

isso, ampliar a visão do mundo do trabalho, e iniciar a constituição de sua 

identidade profissional.  

 

3.13. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), do Curso de Licenciatura em 

Matemática da UTFPR, Câmpus Pato Branco, atendendo a Resolução COEPP 

120/06, de 07/12/2006, constitui-se em um momento de potencialização e 

sistematização de habilidades e conhecimentos adquiridos ao longo da 

graduação na forma de pesquisa acadêmico-científica, sendo uma atividade de 

caráter obrigatório, devido a legislação institucional da UTFPR. 

O TCC é uma atividade formativa obrigatória para obtenção do grau de 

Licenciado em Matemática, prevista nas Diretrizes Curriculares para os Cursos 

de Graduação da UTFPR, resolução COGEP nº 019/12, de 01/06/12, que se 

cristaliza na Matriz Curricular do Curso na forma de duas disciplinas intituladas 

Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) e Trabalho de Conclusão de Curso II 

(TCC II). Terá carga de 120 horas, subdivididas entre o 6º (TCC I com 60 horas) 

e 7º (TCC II com 60 horas) períodos, compondo oficialmente duas disciplinas da 

matriz Curricular do Curso de Licenciatura em Matemática. Na disciplina de TCC 

I, será apresentado ao estudante toda a estrutura e funcionamento da atividade 

de TCC, bem como elaboração da proposta de TCC e aprovação da proposta 

de trabalho, cuja construção respeita os critérios estabelecidos no colegiado de 

curso. Já a disciplina de TCC II, será o momento em que o estudante 

desenvolverá o projeto aprovado na disciplina de TCC I. Ao final da disciplina 

fará apresentação do trabalho final, em forma de monografia ou artigo científico, 

a uma banca designada de acordo com os critérios estabelecidos no colegiado 

de curso.  

O TCC contará ainda com o suporte das disciplinas Optativas específicas 

das áreas de Educação Matemática, Matemática e Matemática Aplicada ofertada 

no 6º período, como forma de subsidiar e dar suporte teórico-metodológico ao 

desenvolvimento das propostas de pesquisas desenvolvidas no TCC I. De modo 

geral, o TCC terá por objetivos: 

I.Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias 
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adquiridas durante o curso de forma integrada através da execução 

de um projeto voltado à sociedade, especialmente à comunidade 

escolar. 

II.Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para 

resolver problemas dentro das áreas de formação específica do 

professor de Matemática. 

III.Despertar o interesse pela pesquisa como meio para a Resolução 

de problemas provenientes da sociedade, especialmente àqueles 

originários de processos educativos. 

IV.Estimular o espírito empreendedor através da execução de projetos 

que levem ao desenvolvimento de metodologias para aplicabilidade 

na área de Educação Matemática, Matemática e Matemática 

Aplicada. 

V.Intensificar a extensão universitária através da Resolução de 

problemas existentes na comunidade, especialmente na área de 

educação, em relação ao processo ensino-aprendizagem de 

matemática. 

VI.Estimular a construção do conhecimento coletivo e a formação 

continuada do professor de Matemática. 

Com isso espera-se contribuir para formação acadêmica dos estudantes 

do curso de Licenciatura em Matemática, para que estes estejam aptos a 

desenvolver atividades nas diversas esferas do conhecimento, relacionada a 

práticas pedagógicas e científicas. 

 

3.14. APROXIMAÇÃO COM ENTIDADES VINCULADAS AO MUNDO 

DO TRABALHO 

 

A aproximação com entidades vinculadas ao mundo do trabalho do 

Licenciado em Matemática, particularmente com instituições que visam o ensino 

formal e não formal, se dará paulatinamente no transcorrer do curso. Assim, no 

decorrer da vivência acadêmica do licenciando em matemática serão 

oportunizados diversos momentos em que ele poderá integrar-se a diversas 

instituições de ensino, como por exemplo as que ofertam Ensino Fundamental 

e/ou Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, 
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Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo, Educação Escolar 

Indígena, Educação a Distância e a Educação Escolar Quilombola.  

Destacam-se nesse processo as disciplinas de “Tecnologias Digitais no 

Ensino de Matemática”, “Políticas Públicas, Gestão Escolar e a História do 

Ensino de Matemática”, “Diversidade, Direitos Humanos e o Ensino de 

Matemática”, “Laboratório de Ensino de Matemática”, “Tendências em Educação 

Matemática”, “Probabilidade e Estatística”, “Matemática Financeira” e 

“Introdução às Geometrias não-euclidianas”, uma vez que nelas serão 

desenvolvidos os “Projetos Integradores”, que visam a extensão da universidade 

junto à comunidade, de modo a integrá-la, por meio dos acadêmicos, 

professores e conhecimentos produzidos no Curso de Licenciatura em 

Matemática, à sociedade. 

Ainda nessa conjuntura destacam-se as disciplinas de “Prática do Ensino 

de Matemática I”, “Prática do Ensino de Matemática II”, “Prática do Ensino de 

Matemática III” e “Prática do Ensino de Matemática IV” que subsidiam o 

desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório. Sendo o 

Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório um dos principais momentos de 

articulação entre a prática do professor de matemática na instituição de ensino 

com as demais atividades de trabalho acadêmico.  

 

3.15. MIGRAÇÃO DE MATRIZ CURRICULAR 

 

             Os estudantes ingressantes no curso após a aprovação da nova matriz 
curricular, serão automaticamente matriculados na nova matriz. Aos estudantes 
que já estão matriculados no curso será ofertada a possibilidade de migração de 
grade, uma vez observadas às possibilidades de convalidações de novas 
disciplinas com as anteriores em vigência. No próximo quadro apresentamos a 
tabela de migração. 
 
Quadro 4: Tabela de Migração. 
 

Disciplinas Atuais 
(matriz 534) 

Disciplinas da matriz proposta 

Primeiro Ano   

Cálculo 1 
Fundamentos da Matemática Elementar: Números e Funções (1º 

Período)  

 Cálculo Diferencial (3º Período) 

Didática Didática Geral (3º Período) 

Filosofia da Educação Filosofia da Educação (1º Período) 
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Fundamentos da 
Matemática Lógica Matemática e Teoria dos Conjuntos (2º Período) 

Geometria Analítica 
Geometria Analítica: Vetores (2º Período)  

Geometria Analítica: Cônicas, Quádricas e Superfícies (4º 
Período) 

Informática I Tecnologias Digitais no Ensino de Matemática (1º Período) 

Tópicos de Matemática Fundamentos da Matemática Elementar: Geometria (1º Período)  

Introdução à 
Investigação Científica Não há  

  

Segundo Ano   

Álgebra Linear 
Fundamentos da Matemática Elementar: Matrizes e Números 

Complexos (1º Período) 

Introdução à Álgebra Linear (5º Período) 

Cálculo II Cálculo em várias variáveis (5º Período) 

Didática da 
Matemática Didática da Matemática (4º Período) 

Estatística Probabilidade e Estatística (6º Período) 

Física Geral I Física para Licenciatura Matemática (4º Período) 

Libras I Libras I (5º Período) 

Libras II Libras I (6º Período) 

Matemática Discreta Tratamento da Informação (5º Período) 

Psicologia da 
Educação Psicologia da Educação (2º Período) 

Informática II Não há 

  

Segundo Ano + 
Terceiro Ano   

Cálculo II + Cálculo III Cálculo Integral e sequências (4º Período)  
   
  

Terceiro Ano   

Estruturas Algébricas 
Introdução às Estruturas Algébricas (7º Período) 

 Estruturas Algébricas (8º Período) 

História da Matemática História da Matemática - OPTATIVA (7º Período) 

Instrumentação para o 
Ensino de Matemática Laboratório do Ensino de Matemática (3º Período) 

Prática de Ensino de 
Matemática I 

Prática do Ensino de Matemática I (5º Período) 

 Prática do Ensino de Matemática II (6º Período) 

Estrutura e 
Funcionamento do 

Ensino Médio e 
Fundamental Não há 

Física Geral II Não há 

Cálculo III Não há 
    

  

Quarto Ano   

Análise Real Introdução à Análise Matemática para Licenciatura (7º Período) 
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Análise Matemática para Licenciatura (8º Período). 

Cálculo Numérico Cálculo Numérico - OPTATIVA (7º Período) 

Equações Diferenciais Equações Diferenciais Ordinárias - OPTATIVA (7º Período) 

Geometria Elementar 
Geometria Euclidiana Plana (2º Período) 

Construções Geométricas e Geometria Euclidiana Espacial (3º 
Período). 

Prática do Ensino de 
Matemática II 

Prática do Ensino de Matemática III (7º Período) 

Prática do Ensino de Matemática IV (8º Período) 

   

Optativas   

Desenho Geométrico e 
Geometria Descritiva 

Construções Geométricas e Geometria Euclidiana Espacial (3º 
Período) 

Matemática Comercial 
e Financeira Matemática Financeira I (7º Período) 

Biomatemática Biomatemática - OPTATIVA (7º Período) 

Programação Linear Pesquisa Operacional - OPTATIVA (7º Período) 

Seminário para 
Resolução de 

Problemas 
Resolução de Problemas e o Ensino de Matemática- OPTATIVA 

(7º Período) 

Variáveis Complexas Variáveis Complexas - OPTATIVA (7º Período) 

História e Filosofia da 
Educação Não há 

Modelagem 
matemática Não há 

Matemática Finita Não há 

Teoria dos Números Não há 

Sociologia da 
Educação Não há 

 

       Para os estudantes que optarem em permanecer na matriz 534, aos 

periodizados (que se encontram no período igual ao tempo no curso) serão 

ofertadas disciplinas de maneira contínua até sua formatura, conforme 

apresentada no Quadro 5.  

 

Quadro 5: Cronograma para oferta das disciplinas da matriz 534. 

Ano  Séries 

2018  
 
 
 

Disciplinas 

Segunda:   Álgebra Linear, Cálculo II, Didática da Matemática, 
Probabilidade e Estatística, Física Geral I, Libras I, Libras II, 
Matemática Discreta, Psicologia da Educação, Informática I. 
Terceira:    Estruturas Algébricas, História da Matemática, 
Instrumentação para o Ensino de Matemática, Prática de Ensino 
de Matemática I, Estrutura e Funcionamento do Ensino Médio e 
Fundamental, Física Geral II, Cálculo III, Optativas. 
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Quarta:    Análise Real, Cálculo Numérico, Equações 
Diferenciais, Geometria Elementar, Prática do Ensino de 
Matemática II, Optativas. 

2019  

Disciplinas Terceira:   Estruturas Algébricas, História da Matemática, 
Instrumentação para o Ensino de Matemática, Prática de Ensino 
de Matemática I, Estrutura e Funcionamento do Ensino Médio e 
Fundamental, Física Geral II, Cálculo III, Optativas. 
Quarta:   Análise Real, Cálculo Numérico, Equações Diferenciais, 
Geometria Elementar, Prática do Ensino de Matemática II, 
Optativas. 

2020   

Disciplinas 
Quarta:   Análise Real, Cálculo Numérico, Equações Diferenciais, 
Geometria Elementar, Prática do Ensino de Matemática II, 
Optativas. 

 

           As equivalências para a matriz proposta estão descritas no quadro 

abaixo. 

 

Quadro 6: Equivalência para a matriz 534. 
 

Disciplinas da Matriz 534 Equivalentes 

Cálculo 1                  Cálculo Diferencial 

Didática Didática Geral 

Filosofia da Educação Filosofia da Educação 

Fundamentos da Matemática 
Lógica Matemática e Teoria dos 

Conjuntos 

Geometria Analítica 
Geometria Analítica: cônicas, quádricas e 

superfícies 

Informática I 
Tecnologias digitais no ensino de 

matemática 

Tópicos de Matemática Fundamentos da matemática elementar: 
Geometria 

Introdução à Investigação Cientifica Não Há 

Álgebra Linear Não Há 

Cálculo II Cálculo de várias variáveis 

Didática da Matemática Didática da Matemática 

Estatística Probabilidade e Estatística 

Física Geral I Física para licenciatura em matemática 

Libras I Libras I 

Libras II Libras II 

Matemática Discreta Tratamento da informação 

Psicologia da Educação Psicologia da Educação 

Informática II Não Há 

Estruturas Algébricas Estruturas Algébricas 

História da matemática História da matemática 
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Instrumentação para o ensino de 
matemática 

Laboratório do ensino de matemática 

Prática do ensino de matemática I Não Há 

Estrutura e funcionamento do ensino 
fundamental e médio 

Não Há 

Física geral II Não Há 

Cálculo III Não Há 

Análise Real Análise matemática para a licenciatura 

Cálculo numérico Cálculo numérico 

Equações diferenciais Equações diferenciais ordinárias 

Geometria elementar Não Há 

Prática de ensino II Não Há 

Desenho geométrico e Geometria 
descritiva 

Construções geométricas e geometria 
euclidiana espacial 

Matemática comercial e financeira Matemática financeira 

Biomatemática Biomatemática 

Programação linear Pesquisa operacional 

Seminário para resolução de problemas 
Resolução de problemas e o ensino de 

matemática 

Variáveis complexas Variáveis complexas 

História e filosofia da educação Não há 

Modelagem matemática Não há 

Matemática finita Não há 

Teoria dos números  Não há 

Sociologia da educação Não há 

 

 

 

            Aos que não concluírem com êxito as disciplinas da referida série, as 

disciplinas que não possuem equivalentes na matriz proposta (Quadro 6) serão 

ofertadas turmas especiais nas modalidades previstas no Capítulo X do 

Regulamento da Organização Didático-Pedagógico dos Cursos de Graduação 

da UTFPR.  

 

O estudante interessado em migrar para a nova matriz deverá protocolar 

o pedido no DERAC e a migração da atual matriz (534) para a matriz proposta 

será executada segundo as convalidações das disciplinas apresentadas no 

Quadro 4. Pelo fato da migração ocorrer de um regime anual para um semestral, 

destacamos que algumas disciplinas da atual matriz convalidam mais de uma 

disciplina na matriz proposta.  
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            No Anexo A está contido Quadro X com a proposta de ajuste nas 
unidades curriculares e suas respectivas justificativas. 
 

3.16. MATRIZ CURRICULAR 

 

A matriz curricular do curso foi elaborada pautando-se na Lei Nº 9.394 de 

dezembro de 19963 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação, na 

Resolução, no Parecer CNE/CES 1.302/2001, de 06/11/2001, o qual institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Matemática, Bacharelado e 

Licenciatura e na Resolução CNE/CP nº 2, de 01 de julho de 2015 que define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 

(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e 

cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada e da Resolução 

CNE/CES nº 3, de 18/02/2003, que estabelece as Diretrizes Curriculares para os 

cursos de Matemática. Além disso, buscando construir um curso de excelência 

e modelo para o sistema, visando maximizar avaliações externas por meio dos 

órgãos competentes, levou-se em consideração o documento que institui o 

Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação - presencial e a distância de 

agosto de 2015 elaborado pelo INEP, assim como a portaria INEP 508, de 

06/06/2017. 

De modo geral, nessa seção apresentaremos os aspectos pertinentes a 

matriz curricular do curso, sempre respeitando as legislações supracitadas e 

regulamentos internos e instruções normativas da UTFPR. Ressalta-se que o 

currículo proposto a seguir tem, principalmente em seus primeiros períodos, um 

caráter mais elementar que a maioria dos programas usuais de Licenciatura em 

Matemática dados os objetivos propostos para o novo currículo apresentado. 

Além disso, a carga horária foi distribuída por período progressivamente, de 

acordo com as diferentes modalidades de aula, isto é, teórica, a distância, 

prática, atividade prática supervisionada e atividade prática como componente 

curricular. Em cada disciplina, foram mantidos pré-requisitos imprescindíveis e 

pertinentes a formação de docentes, todavia minimizando a presença destes em 

cada disciplina. Ainda, na distribuição das disciplinas, buscou-se alocar 

                                            
3 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
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disciplinas com maiores índices de reprovação nos períodos finais da matriz 

proposta, dado ao maior amadurecimento dos estudantes para cursar essas 

disciplinas. Com isso, espera-se permitir que o estudante amadureça suas 

concepções e práticas ao longo da licenciatura cursada. As disciplinas que 

compõem a matriz curricular proposta estão apresentadas nas Figura 1 e 2. 
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                                                                   Figura 1: Matriz Curricular – Frente 
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                                                                     Figura 2: Matriz Curricular - Verso
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3.16.1. REGIME LETIVO 

 

a. DURAÇÃO DO CURSO 

 

                                8 semestres letivos. 

 

b. CARGA HORÁRIA DE ATIVIDADES TEÓRICAS (AT) 

 

                                1377 aulas – 1147,5 horas 

 

c. CARGA HORÁRIA DE ATIVIDADES PRÁTICAS (AP) 

 

                                680 aulas – 566,7 horas   

 

d. CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS 

SUPERVISIONADAS (APS) 

 

268 aulas – 223,3 horas. 

 

 

3.16.2. CARGA HORÁRIA DA PRÁTICA COMO COMPONENTE 

CURRICULAR (APCC) 

 

                O Quadro 7 apresenta a distribuição da carga horária por 

período 

                          Quadro 7: Distribuição da APCC ao longo dos períodos  

Período Carga horária 
(aulas) 

1º 0 

2º 102 

3º 51 

4º 51 

5º 68 

6º 51 

7º 102 
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8º 68 

 

Pelo exposto acima, prevemos práticas como componente curricular em 

493 aulas, ou seja 410,83 horas. 

 

                   

3.16.3. CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES À DISTÂNCIA 

 

De acordo com o Art. 10 das Diretrizes Curriculares para os Cursos de 

Graduação da UTFPR, aprovado pela Resolução COGEP Nº 019, de 01/06/12, 

as disciplinas dos cursos de graduação podem ser compostas por Atividade à 

Distância (AD). Tais atividades devem ser desenvolvidas em disciplinas que 

utilizam, obrigatoriamente, tecnologias de informação e comunicação como 

ferramentas de apoio ao processo de ensino aprendizagem.  

Ainda, conforme o Art. 14 da supramencionada diretriz temos que:  

Art.14 - Os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação presenciais 

da UTFPR poderão prever a oferta de até 20% da carga horária do curso, 

excetuando-se a carga horária destinada a Estágio Curricular obrigatório e 

Atividades Complementares, na modalidade semipresencial, atendida a 

legislação específica. Além disso, de acordo com Art. 2º da Resolução COGEP 

Nº 101/17/2017, 

Art. 2º - Disciplinas na modalidade semipresencial caracterizam-se por 

terem de 20% até 80% de sua carga horária total desenvolvida necesariamente 

mediada por tecnologías de informação e comunicação, podendo ocorrer de 

maneira síncrona ou assíncrona, e sem o compartilhamento do mesmo ambiente 

físico entre docente e discente.  Ainda de acordo com seu parágrafo único, 

Parágrafo único- Disciplinas cuja carga horária desenvolvida nesse 

formato não atinjam a 20% de sua carga horária total, serão consideradas 

disciplinas na modalidade presencial, com atividades desenvolvidas não 

presencialmente, sendo essa carga horária desenvolvida à distancia 

denominada de “complemento de carga horária (CCH)”. 

Considerando o Art. 7º da Resolução COGEP Nº 101/17/2017, 

Art. 7º Avaliações como provas escritas, seminários, ou semelhantes, 

deverão ser realizadas presencialmente. 
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Parágrafo único: As atividades realizadas não presencialmente poderão 

ser avaliadas e poderão ser computadas na composição do resultado final obtido 

na disciplina, desde que esse cômputo não ultrapasse 30% do resultado final. 

 

As atividades à distância serão gerenciadas através do Ambiente Virtual 

de Ensino e Aprendizagem (AVEA) Moodle, ferramenta que já é amplamente 

utilizada em toda a instituição, e serão supervisionadas pelo docente 

responsável pela disciplina em que tais atividades estejam previstas. 

A inserção das atividades a distância no curso de Licenciatura em 

Matemática será de grande relevância para a formação dos futuros professores 

de matemática, uma vez que estará proporcionando a esses futuros 

profissionais, momentos de interação com momentos de ensino, balizados por 

tecnologias da informação e comunicação. Atualmente, o uso dessas 

tecnologias já ocorre em algumas disciplinas do curso onde, por exemplo, os 

estudantes produzem materiais digitais que podem ser destinados ao ensino da 

matemática. Contudo, a partir da inserção a essa nova perspectiva, isto se   

intensificará, refletindo na prática dos egressos na educação básica.  

Além da experiência em relação à gestão de atividades a distancia que o 

corpo docente atuante no curso de Licenciatura em Matemática possui, 

destacamos que o Câmpus Pato Branco já possui estrutura física para tal 

implementação, a saber, essa estrutura é composta por um estúdio de gravação 

vinculado ao COTED, dos laboratorios vinculados ao projeto LIFE- Laboratório 

Interdisciplinas de Formação de Educadores – que possuem câmeras, 

computadores, tablets, etc. Além disso, seguimos uma tendencia institucional, 

uma vez que em 27/06/2017 foi discutido a criação/elaboração de um projeto 

institucional de Educação a Distância na UTFPR, conforme consta na noticia 

publicada na página da instituição na mesma data. 

Nos Quadros 8 e 9 são apresentados, a distribuição da carga horária das 

atividades a distância que serão desenvolvidas ao longo do curso, em cada 

disciplina e em cada período, respectivamente. 

Quadro 8: Distribuição da carga horária (em aulas) AD por disciplina. 

Período Disciplina Carga horária 

1º Tecnologias Digitais no Ensino de Matemática. 17 

2º Geometria Analítica: Vetores 17 
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2º Geometria Euclidiana Plana 17 

2º Lógica Matemática e Teoria dos Conjuntos 17 

2º Políticas Públicas, Gestão Escolar e a História 
do Ensino de Matemática. 

17 

3º Diversidade, Direitos Humanos e o Ensino de 
Matemática. 

34 

3º Laboratório do Ensino de Matemática. 17 

3º Cálculo Diferencial 17 

3º Construções Geométricas e Geometria 
Euclidiana Espacial. 

17 

4º Cálculo Integral e Sequências. 17 

4º Tendências em Educação Matemática. 17 

4º Geometria Analítica: Cônicas, Quádricas e 
Superfícies. 

17 

5º Introdução à Álgebra Linear. 17 

5º Cálculo em Várias Variáveis. 17 

5º Prática do Ensino de Matemática I 34 

6º Álgebra Linear 17 

6º Probabilidade e Estatística 17 

6º Prática do Ensino de Matemática II 34 

7º Matemática Financeira. 17 

7º Prática do Ensino de Matemática III 34 

8º Introdução às Geometrias Não-Euclidianas. 17 

8º Prática do Ensino de Matemática IV 34 

 

Quadro 9: Distribuição da carga horária (em aulas) AD por período. 

Período Carga Horária  

1º 17 

2º 68 

3º 85 

4º 51 

5º 68 

6º 68 

7º 51 

8º 51 

 

De acordo com o Art. 2º mencionado acima, as disciplinas que se 

caracterizam como semipresencial de acordo com o Quadro 8 são: Diversidade, 

Direitos Humanos e o Ensino de Matemática, Prática do Ensino de Matemática 

I, Prática do Ensino de Matemática II, Prática do Ensino de Matemática III e 

Prática do Ensino de Matemática IV. As demais disciplinas do Quadro 8, terão 

complemento de carga horária (CCH). 
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Além disso, pelo exposto acima, prevemos atividades a distância (AD) 

cem 459 aulas, ou seja 380,95 horas. 

 

3.16.4. CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO 

 

                  400 horas. 

 

3.16.5. CARGA HORÁRIA DO TCC 

 

                  120 horas. 

 

3.16.6. CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES TEÓRICO 

PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO 

 

                   200 horas 

 

3.17. DISCIPLINAS POR SEMESTRE/PERIODIZAÇÃO 

 

A estrutura da matriz curricular, especificando as disciplinas por períodos 

bem como a distribuição das atividades acadêmicas, em aulas, estão 

representadas no Quadro 10. 

 De acordo com o art. 12º da resolução CNE/CP nº 2, de 01 de julho de 

2015, os cursos de formação inicial, respeitadas a diversidade nacional e a 

autonomia pedagógica das instituições constituir-se-ão dos seguintes núcleos: 

 I – Núcleo I: Núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e 

interdisciplinares, e do campo educacional, seus fundamentos e metodologias, 

e das realidades educacionais, aqui denotado por NFG. 

 II – Núcleo II: Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas 

de atuação profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos, 

priorizadas pelo projeto pedagógico das instituições, aqui denotado por NAD. 

III – Núcleo III: Núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular, 

aqui denotado por NEC. O conteúdo desse núcleo, segundo o art. 13 §1º item IV 



63 
 

 

refere-se as atividades teórico práticas de aprofundamento e comtemplam as 

Atividades Complementares previstas nas Diretrizes Curriculares para os Cursos 

de Graduação da UTFPR, e serão regidas por regulamento específico definido 

pelo NDE/Colegiado. 

Nessa perspectiva, a devida estruturação é apresentada no Quadro 10.
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Quadro 10: Distribuição das disciplinas e carga horária das modalidades de aulas 
por período  
 

Primeiro Período AT AP AD APS APCC TT Núcleo 

Filosofia da Educação 34 0 0 2 0 36 NFG 

Fundamentos da Matemática 
Elementar: Números e Funções 

0 68 0 4 0 72 
NFG 

Fundamentos da Matemática 
Elementar: Matrizes e Números 
Complexos 

0 68 0 4 0 72 

NFG 

Fundamentos da Matemática 
Elementar: Geometria 

0 68 0 4 0 72 
NFG 

Tecnologias digitais no Ensino de 
Matemática 

0 68 17 5 0 90 
NFG 

Total do período 34 272 17 19 0 342  

Segundo Período AT AP AD APS APCC TT  

Geometria Analítica: Vetores 34 0 17 5 34 90 NFG 

Geometria Euclidiana Plana 34 0 17 5 34 90 NFG 

Lógica Matemática e Teoria dos 
Conjuntos 

34 0 17 5 34 90 
NFG 

Psicologia da Educação 34 0 0 2 0 36 NFG 

História da Educação 34 0 0 2 0 36 NFG 

Políticas Públicas, Gestão Escolar e 
a História do Ensino da Matemática. 

68 0 17 5 0 90 

NFG 

Total do período 238 0 68 24 102 432  

Terceiro Período AT AP AD APS APCC TT  

Cálculo Diferencial 51 0 17 5 17 90 NFG 

Construções Geométricas e 
Geometria Euclidiana Espacial 

34 0 17 5 34 90 
NAD 

Didática Geral 34 0 0 2 0 36 NFG 

Psicologia da Educação Matemática 34 0 0 2 0 36 
NAD 

Diversidade, Direitos Humanos e o 
Ensino da Matemática 

68 0 34 6 0 108 
NFG 

Laboratório do Ensino da 
Matemática. 

0 68 17 5 0 90 
NFG 

Total do período. 221 68 85 25 51 450  

Quarto Período AT AP AD APS APCC TT  

Cálculo Integral e Sequências. 51 0 17 5 17 90 NAD 

Física para Licenciatura Matemática 34 34 0 4 0 72 
NFG 
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Geometria Analítica: Cônicas, 
Quádricas e Superfícies 

34 0 17 5 34 90 
NAD 

Didática da Matemática 68 0 0 4 0 72 NAD 

Tendências em Educação 
Matemática 

34 34 17 5 0 90 
NAD 

Total do período. 221 68 51 23 51 414  

Quinto Período AT AP AD APS APCC TT  

Libras I 34 0 0 2 0 36 NFG 

Introdução à Álgebra Linear 51 0 17 5 17 90 NFG 

Tratamento da Informação 34 0 0 4 34 72 NFG 

Cálculo em Várias Variáveis 51 0 17 5 17 90 NAD 

Prática do Ensino de Matemática I 0 68 34 6 0 108 NAD 

Total do período. 170 68 68 22 68 396  

Sexto Período AT AP AD APS APCC TT  

Libras II 34 0 0 2 0 36 NFG 

Álgebra Linear 51 0 17 5 17 90 NAD 

Probabilidade e Estatística 34 0 17 5 34 90 NAD 

Trabalho de Conclusão de Curso I 34 0 0 38 0 72 NAD 

Prática do Ensino de Matemática II 0 68 34 6 0 108 NAD 

Optativa 68   4  72 NFG 

Total do período 221 68 68 60 51 468  

Sétimo Período AT AP AD APS APCC TT  

Introdução às Estrutura Algébricas 34 0 0 4 34 72 NFG 

Matemática Financeira   34 0 17 5 34 90 NAD 

Introdução à Análise Matemática 34 0 0 4 34 72 NFG 

Prática do Ensino de Matemática III 0 68 34 6 0 108 NAD 

Trabalho de Conclusão de Curso II 34 0 0 38 0 72 NAD 

Total do período 136 68 51 56 102 488  

Oitavo Período AT AP AD APS APCC TT  

Estruturas Algébricas 68 0 0 4 0 72 NAD 

Introdução às Geometrias Não-
Euclidianas 

0 0 17 5 68 90 
NAD 

Análise Matemática 68 0 0 4 0 72 NAD 

Prática do Ensino de Matemática IV 0 68 34 6 0 108 NAD 

Total do Período 136 68 51 19 68 342  

Total Geral   1377 680 459 249 493   3258           

  

Legenda:  

AT – Atividade Teórica. 

AD – Aulas à Distância. 

AP – Atividade Prática. 
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APS – Atividade Prática Supervisionada. 

APCC – Prática como Componente Curricular 

TT – Carga Horária Total (em horas/aula, onde cada hora/aula 

corresponde a 50 minutos). 

A carga horária em aulas de AT, AD, AP, APS e APCC por período estão 

apresentadas no Quadro 11. 

 

Quadro 11: Distribuição da carga horária por período de acordo com as 

modalidades de atividades. 

 Período  

Atividade 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º Total 

AT 34 238 221 221 170 187 238 136 1377 

AP 272 0 68 68 68 68 68 68 680 

AD 17 68 85 51 68 68 51 51 459 

APS 19 24 25 23 22 22 29 19 268 

APCC 0 102 51 51 68 51 102 68 493 

TT 342 432 450 414 396 396 488 342 3277 

 

 

A carga horária total, especificando as modalidades estão representadas 

no Quadro 12. 

Quadro 12: Distribuição da carga horária semanal e total de acordo com as 

modalidades de atividades. 

Atividades  Aulas 

Total de aulas Teórica  1377 

Total de aulas Práticas  680 

Total de aulas APS  249 

Total de aulas APCC  493 

Total de aulas AD  459 

Total de aulas  3258 

Total de horas  2715 

 

 

         Segundo art. 13 §5º da Resolução CNE/CP 02/2015, o tempo dedicado 

as dimensões pedagógicas não será inferior a quinta parte da carga horária 
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total.  Segue no Quadro 13 abaixo as disciplinas referentes a dimensão 

pedagógica do referido curso. 

Quadro 13: Dimensão Pedagógica. 

 

Primeiro Período AT AP AD APS APCC TT 

Filosofia da Educação 34 0 0 2 0 36 

Tecnologias digitais no Ensino de 
Matemática 

0 68 17 5 0 90 

Total do período 34 68 17 7 0 126 

Segundo Período AT AP AD APS APCC TT 

Psicologia da Educação 34 0 0 2 0 36 

História da Educação 34 0 0 2 0 36 

Políticas Públicas, Gestão Escolar e 
a História do Ensino da Matemática. 

68 0 17 5 0 90 

Total do período 136 0 17 9 0    162 

Terceiro Período AT AP AD APS APCC TT 

Didática Geral 34 0 0 2 0 36 

Psicologia da Educação 
Matemática 

34 0 0 2 0 36 

Diversidade, Direitos Humanos e o 
Ensino da Matemática 

68 0 34 6 0 108 

Laboratório do Ensino da 
Matemática. 

0 68 17 5 0 90 

Total do período     136 68 51 15 0 270 

Quarto Período AT AP AD APS APCC TT 

Didática da Matemática 68 0 0 4 0 72 

Tendências em Educação 
Matemática 

34 34 17 5 0 90 

Total do período. 102 34 17 9 0 162 

Quinto Período AT AP AD APS APCC TT 

Libras I 34 0 0 2 0 36 

Prática do Ensino de Matemática I 0 68 34 6 0 108 

Total do período. 34 68 34 8 0 144 

Sexto Período AT AP AD APS APCC TT 

Libras II 34 0 0 2 0 36 

Prática do Ensino de Matemática II 0 68 34 6 0 108 

Total do período 34 68 34 8 0 144 

Sétimo Período AT AP AD APS APCC TT 

Prática do Ensino de Matemática III 0 68 34 6 0 108 
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Total do período 0 68 34 6 0 108 

Oitavo Período AT AP AD APS APCC TT 

Prática do Ensino de Matemática IV 0 68 34 6 0 108 

Total do Período 0 68 34 6 0 108 

Total Geral 476 442 238 68  1224 

 

 

3.18. EMENTÁRIOS 

 

Para cada uma das disciplinas (obrigatórias e optativas) será elaborado 

um Plano de Ensino de acordo com a instrução normativa PROGRAD 08/10. O 

Plano de Ensino norteará o planejamento a ser adotado pelo professor e será 

estruturado de modo a atender as ementas, objetivos e referências abaixo 

especificadas. Para as referências (bibliografia básica e complementar), 

tomamos por base as orientações do Instrumento de Avaliação de Cursos de 

graduação Presencial e a Distância que subsidia os atos autorizativos de cursos, 

elaborado pelo INEP (datado de agosto de 2015). 

 

3.18.1. EMENTÁRIOS PARA AS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

 

a) DISCIPLINAS DO 1º PERÍODO 
 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Filosofia da Educação 34 0 0 2 0 36 

Pré-requisitos Não há. 

Ementa 

O trabalho, o ser humano e a produção da cultura (antropologia). O pensamento, a 
linguagem e o conhecimento (epistemologia). 

Objetivos 

 Introduzir elementos teórico-conceituais que subsidiem a formação, por parte do 
futuro educador, de uma atitude de constante interrogação da prática e do 
cotidiano educacionais.  

 Compreender a articulação entre Filosofia e Educação.  

 Refletir acerca da importância do estudo de Filosofia e da Filosofia da Educação 
para a formação do educador e a necessidade do conhecimento filosófico na 
prática educativa.  

 Identificar os pressupostos filosóficos que fundamentam teorias e práticas 
pedagógicas.  
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 Instigar o futuro educador, a partir da reflexão-ação, a uma práxis pedagógica 
emancipadora. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 
 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Fundamentos da Matemática Elementar: 
Números e Funções 

0 68 04 0 0 72 

Pré-requisitos Não há 

Ementa 

Equações e Inequações. Relação entre conjuntos. Funções Triviais. Tipos de funções. 
Função exponencial e função Logarítmica. Arcos e Ângulos. Razões trigonométricas na 
circunferência. Relações Fundamentais. Funções Circulares. 

Objetivos 

 Tornar suave a transição entre a Matemática da Educação Básica com a 
Matemática do Ensino Superior. 

 Suprir lacunas existentes nos conhecimentos dos referidos conteúdos 
apresentados no conteúdo programático.  

 Conscientizar os estudantes da necessidade da consolidação ds conteúdos da 
Matemática da Educação Básica dada sua relevância para a formação do futuro 
professor de Matemática, aqui revisitados, de um ponto de vista de manipulação 
de fórmulas e conceitos, sem aprofundamento e sem apresentar demonstrações, 
sendo assim uma revisão de conteúdos. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Fundamentos de Matemática elementar: 
Matrizes e Números Complexos 

0 68 4 0 0 72 

Pré-requisitos Não Há 

Ementa 

Matrizes. Determinantes. Sistemas Lineares. Números Complexos. Polinômios. 
Equações Polinomiais. 

Objetivos 

 Tornar suave a transição entre a Matemática da Educação Básica com a 
Matemática do Ensino Superior. 

 Suprir lacunas existentes nos conhecimentos dos referidos conteúdos 
apresentados no conteúdo programático.  

 Conscientizar os estudantes da necessidade da consolidação ds conteúdos da 
Matemática da Educação Básica dada sua relevância para a formação do futuro 
professor de Matemática, aqui revisitados, de um ponto de vista de manipulação 
de fórmulas e conceitos, sem aprofundamento e sem apresentar demonstrações, 
sendo assim uma revisão de conteúdos. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 
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Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Fundamentos de Matemática Elementar: 
Geometria 

0 68 4 0 0 72 

Pré-requisitos Não Há 

Ementa 

Noções e Proposições Primitivas. Segmento de Reta. Ângulo. Triângulos. Polígonos. 
Pontos notáveis do Triângulo. Semelhança de Triângulo. Casos ou critérios de 
Semelhança. Comprimento da Circunferência. Áreas de Superfícies Planas. Poliedros 
Convexos. Prisma. Pirâmide. Cilindro. Cone. Esfera. Coordenadas cartesianas no 
plano. Retas. Teoria angular. Circunferência. 

Objetivos 

 Tornar suave a transição entre a Matemática da Educação Básica com a 
Matemática do Ensino Superior. 

 Suprir lacunas existentes nos conhecimentos dos referidos conteúdos 
apresentados no conteúdo programático.  

 Conscientizar os estudantes da necessidade da consolidação ds conteúdos da 
Matemática da Educação Básica dada sua relevância para a formação do futuro 
professor de Matemática, aqui revisitados, de um ponto de vista de manipulação 
de fórmulas e conceitos, sem aprofundamento e sem apresentar demonstrações, 
sendo assim uma revisão de conteúdos. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 
 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Tecnologias Digitais no Ensino da 
Matemática 

0 68 5 17 0 90 

Pré-requisitos Não há 

Ementa 

Tecnologias e ensino. Editores de Textos Matemáticos. Softwares Matemáticos. 

Objetivos 

 Analisar estudos voltados a integração das TIC no ensino de matemática. 

 Preparar e ministrar aulas de matemática apoiadas nas TIC. 

 Conhecer e utilizar softwares voltados ao ensino de matemática. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 
b) DISCIPLINAS DO 2º PERÍODO 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Geometria Analítica: Vetores 34 0 5 17 34 90 

Pré-requisitos Fundamentos de Matemática 
Elementar: Geometria 

Ementa 

Vetores. Produtos entre vetores. Sistemas de coordenadas. Equações de Reta e Plano. 
Interseção de Reta e Plano. Posição relativa de Reta e Plano.  Perpendicularidade e 



71 
 

 

Ortogonalidade. 

Objetivos 

 Compreender as relações entre Álgebra e Geometria, por meio de um tratamento 
vetorial, no estudo de retas e planos.  

 Possibilitar a compreensão dos objetos geométricos através das equações 
associadas aos mesmos. Fundamentação teórica ao desenvolvimento de outras 
disciplinas.  

 Permitir ao estudante habilidades para o formalismo Matemático. Familiarizar o 
estudante aos softwares de Geometria Dinâmica. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 
 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Geometria Euclidiana Plana 34 0 5 17 34 90 

Pré-requisitos Fundamentos de Matemática 
Elementar: Geometria 

Ementa 

Conceitos Geométricos Básicos. Congruência de Triângulos. Lugares geométricos. 
Proporcionalidade e semelhança. Áreas de figuras Planas. Trigonometria e Geometria. 

Objetivos 

 O principal objetivo é apresentar a Geometria Euclidiana por três pontos de vista: 
axiomática, instrumentos de régua e compasso e softwares de geometria 
dinâmica. O estudo axiomático deve ocorrer paralelamente, quando possível, 
com construção geométrica com régua e compasso, intercalando os 
instrumentos físicos para tais construções juntamente com instrumentos digitais. 

 No estudo da geometria axiomática, devido sua apresentação formal, fica 
evidente que o processo de demonstração pode ser concatenado com a 
construção de conceitos, através do método dedutivo, familiarizando o estudante 
com a construção e desenvolvimento de um sistema dedutivo.  

 As construções geométricas, via régua e compasso ou com auxílio de software 
de geometria dinâmica, evidenciam propriedades da Geometria Euclidiana 
axiomática e desafiam o raciocínio geométrico.  

 Usar corretamente conceitos e propriedades de Geometria Euclidiana Plana. 
Identificar uma estrutura lógico-dedutiva em Geometria. - criar hábitos de 
dedução matemática. - analisar criticamente a função da Geometria Plana no 
cotidiano da prática matemática. - identificar formas de ensinar os conteúdos 
geométricos na educação básica, utilizando as tecnologias digitais e diferentes 
metodologias. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 
 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

História da Educação 34 0 2 0 0 36 

Pré-requisitos Não há 
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Ementa 

Estudos das raízes históricas da educação da antiguidade até o advento dos tempos 
modernos. Temas relevantes para a compreensão da educação no Brasil e no mundo.  

 

Objetivos 

 Compreender a importância e o papel da educação no processo de construção 
da vida e da história da humanidade em diferentes momentos históricos no 
Brasil e no mundo.  

 
 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Lógica Matemática e Teoria dos 
Conjuntos 

34 0 5 17 34 90 

Pré-requisitos Não há 

Ementa 

Proposições. Conectivos. Operações lógicas sobre proposições. Construção de 
tabelas-verdade. Tautologias, contradições e contingências. Implicação lógica. 
Equivalência lógica. Álgebra das proposições. Método dedutivo. Sentenças abertas. 
Operações lógicas sobre sentenças abertas. Quantificadores. Teoria dos conjuntos. 
Primeiro princípio da indução finita. 

Objetivos 

 Analisar criticamente a função da Lógica no cotidiano da prática matemática. 

 Estudar a metodologia da prática científica da Matemática.  

 Desenvolver o raciocínio lógico e dedutivo possibilitando a adequada utilização 
das estruturas da Lógica Matemática para a análise e a Resolução de problemas 
relacionados. 

 Perceber que a matemática é uma ciência baseada no método dedutivo, formar 
cidadãos críticos e capazes desenvolver suas próprias 
argumentações, fundamentar a matemática como ciência. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 
 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Políticas Públicas, Gestão Escolar e a 
História do Ensino de Matemática 

68 0 5 17 0 90 

Pré-requisitos Filosofia da Educação 

Ementa 

As políticas educacionais, a legislação e suas implicações para a organização da 
atividade escolar. Gestão educacional, e dos processos educativos escolares e não 
escolares. Projeto Político Pedagógico. História do Ensino de Matemática no Brasil. 

Objetivos 

 Estudar e compreender as legislações que versam sobre a educação brasileira, 
especialmente as que versam sobre o sistema escolar, de modo a relacioná-las 
com a prática do professor de matemática e com o desenvolvimento histórico do 
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ensino da matemática no Brasil. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Psicologia da Educação 34 0 2 0 0 36 

Pré-requisitos  Não há. 

Ementa 

  Diferentes teorias sobre processos psicológicos de aprendizagem e desenvolvimento 
e suas aplicações na educação. 

Objetivos 

Compreender diferentes teorias sobre o desenvolvimento da personalidade e sobre o 
desenvolvimento cognitivo e suas implicações na educação escolar.  

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 
 

c) DISCIPLINAS DO 3º PERÍODO 
 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Cálculo Diferencial 51 0 5 17 17 90 

Pré-requisitos Fundamentos de Matemática 
Elementar: Números e Funções 

Ementa 

Funções de R em R. Limite e continuidade. Derivada. 

Objetivos 

 Fazer com que os estudantes familiarizem-se com os conceitos de limite, 
continuidade e diferenciabilidade de funções de uma variável real a valores reais. 

 Dar suporte a aprendizagem de conceitos fundamentais em áreas correlatas. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Construções Geométricas e Geometria 
Euclidiana Espacial 

34 0 5 17 34 90 

Pré-requisitos Geometria Euclidiana Plana 

Ementa 

Construções Geométricas Elementares. Segmentos construíveis – expressões 
algébricas. Equivalência de Áreas. Conceitos básicos em Geometria Espacial. Alguns 
sólidos simples. Poliedros convexos. Volumes de sólidos. 

Objetivos 

 Aprimorar, através de construções geométricas, os conceitos da geometria 
plana. Compreender e interpretar as formas geométricas do espaço e suas 
relações. 
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 O principal objetivo é apresentar a Geometria Euclidiana por três pontos de vista: 
axiomática, instrumentos de régua e compasso e por softwares de geometria 
dinâmica. O estudo axiomático deve ocorrer paralelamente, quando possível, 
com construção geométrica com régua e compasso, intercalando os 
instrumentos físicos para tais construções juntamente com instrumentos digitais. 

 No estudo da geometria axiomática, devido sua apresentação formal, fica 
evidente que o proceso de demonstração pode ser concatenado com a 
construção de conceitos, através do método dedutivo, familiarizando o estudante 
com a construção e desenvolvimento de um sistema dedutivo.  

 As construções geométricas, via régua e compasso ou com auxílio de software 
de geometria dinámica,  evidenciam propriedades da Geometria Euclidiana 
axiomática e desafiam o raciocínio geométrico.  

 Usar corretamente conceitos e propriedades de Geometria Euclidiana Espacial. 
Identificar uma estrutura lógico-dedutiva em Geometria. - criar hábitos de 
dedução matemática. - analisar criticamente a função da Geometria Plana no 
cotidiano da prática matemática. - identificar formas de ensinar os conteúdos 
geométricos na educação básica, utilizando as tecnologias digitais e diferentes 
metodologias. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Psicologia da Educação Matemática 34 0 2 0 0 36 

Pré-requisitos Psicologia da Educação 

Ementa 

Principais abordagens da psicologia educacional e suas aplicações ao ensino e à 
aprendizagem da Matemática.  A formação dos conceitos matemáticos. Cognição e 
Metacognição e a relação com a Educação Matemática.  Neurociência e 
Neuropsicologia. Transtornos de Aprendizagem. Os afetos na aprendizagem 
matemática. Discussão de pesquisas recentes da área. 

Objetivos 

 Caracterizar a Psicologia da Educação Matemática como um campo 
interdisciplinar, preocupada em estudar o ensino e a aprendizagem da 
Matemática, bem como os demais fatores cognitivos e afetivos relacionados a 
essa disciplina.  

 Conhecer diferentes teorias relacionadas à formação dos conceitos 
matemáticos. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 
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Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Didática geral 34 0 2 0 0 36 

Pré-requisitos Filosofia da Educação, História da 
Educação, Psicologia da Educação. 

Ementa 

Pressupostos teóricos, históricos, filosóficos e sociais da Didática. Dimensões político-
sociais, técnicas e humanas da Didática e suas implicações no processo ensino 
/aprendizagem. Planejamento, seleção e organização de conteúdo. Objetivos e 
avaliação.  Recursos didáticos.  Questões metodológicas. 

Objetivos 

 Compreender a Didática como campo de conhecimento teórico e prático 
fundante da prática pedagógica, bem como identificar os diferentes elementos 
que fazem parte da formação do educador e constituem a prática educativa, além 
de analisar a estrutura do processo de ensino e aprendizagem e seus agentes. 

 Analisar a especificidade da didática em comparação/relação com outras áreas 
do conhecimento. 

 Compreender a historicidade da didática assim como a contribuição de seus 
principais teóricos para a prática pedagógica. 

 Conhecer os elementos que constituem a profissão e a identidade docente. 

 Analisar a organização do trabalho escolar frente às funções do profissional da 
educação e da escola. 

 Relacionar o objeto de estudo da didática com seus elementos constitutivos. 

 Analisar a abrangência da avaliação como elemento permanente no processo 
ensino e aprendizagem. 

 Compartilhar conhecimentos de ordem teórica e metodológica relacionados ao 
campo de conhecimento da Didática, suas relações com as concepções de 
ensino e aprendizagem, bem como as dimensões da ação educativa 
indispensáveis à formação e à atuação do educador.  

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Diversidade, Direitos Humanos e o Ensino 
de Matemática 

68 0 6 34 0 108 

Pré-requisitos Políticas Públicas, Gestão Escolar e 
a História da Matemática. 

Ementa 

Direitos humanos. Diversidades e ensino da Matemática (Educação escolar indígena. 
Educação do campo. Educação escolar quilombola. Direitos educacionais de 
adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Educação 
ambiental). Educação especial. Educação de jovens e adultos. Educação profissional 
e técnica de nível médio.  

Objetivos 

 Estudar as relações entre educação, trabalho, diversidade, direitos humanos, 
cidadania, educação ambiental, entre outras problemáticas centrais da 
sociedade contemporânea, confrontando-as com a prática do professor de 
matemática. 
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Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Laboratório do Ensino de Matemática 0 68 5 17 0 90 

Pré-requisitos Políticas Públicas, Gestão Escolar e 
a História da Matemática. 

Ementa 

Resolução de Problemas. Jogos e Atividades lúdicas. Materiais Manipuláveis. 

Laboratório de Ensino de Matemática. 

Objetivos 

 Conhecer, manipular e confeccionar: materiais lúdicos, jogos e materiais 
manipuláveis.  

 Compreender a Resolução de problemas como uma metodologia de ensino. 

 Refletir sobre as configurações das aulas de matemática proporcionadas pelo 
uso de materiais lúdicos, jogos, materiais manipuláveis e Resolução de 
problemas.  

 Analisar e discutir os limites, possibilidades e contribuições do uso de materiais 
lúdicos, manipuláveis, jogos e Resolução de problemas. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 
d) DISCIPLINAS DO 4º PERÍODO 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Cálculo Integral e Sequências 51 0 5 17 17 90 

Pré-requisitos Cálculo Diferencial 

Ementa 

Integral de funções de uma variável real a valores reais. Sequências numéricas. Séries 
numéricas. 

Objetivos 

 Fazer com que os estudantes familiarizem-se com os conceitos de integração de 
funções de uma variável real a valores reais e sequência e séries numéricas.  

 Dar suporte a aprendizagem de conceitos fundamentais em áreas correlatas. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Física para Licenciatura em Matemática 34 34 4 0 0 72 

Pré-requisitos Cálculo Diferencial 

Ementa 

Movimentos unidimensionais e bidimensionais. Leis de Newton. Trabalho e energia. 
Conservação do momento linear. 

Objetivos 
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 A Física em essência é uma teoria construída com base na observação 

(experimentação) e, portanto, a descrição dos fenômenos que observamos é 

realizada através da elaboração de um conjunto de leis, que nos referimos como 

Leis Físicas. Este conjunto de Leis sintetiza em essência o nosso conhecimento 

atual a respeito da natureza. Como base neste conjunto de leis somos então 

capazes de explicar e prever uma vasta coleção de fenômenos. Este conjunto 

de leis pode ser representado adequadamente através da linguagem 

matemática, utilizando ferramentas poderosas como o Cálculo Diferencial e o 

Cálculo Integral, a Geometria, a teoria de grupos. O intuito desta disciplina então, 

tem como finalidade proporcionar ao estudante uma melhor compreensão dos 

fenômenos físicos, promover uma melhor aproximação entre os aspectos 

formais da Matemática e sua conexão com a descrição dos fenômenos que são 

então observados na natureza, levando - o a perceber como a Matemática e a 

Física se relacionam, interdisciplinarmente. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Geometria Analítica: Cônicas, Quádricas 
e Superfícies 

34 0 5 17 34 90 

Pré-requisitos Geometria Analítica: Vetores 

Ementa 

Mudança de sistemas de coordenadas. Elipse, Hipérbole e Parábola. Cônicas. 
Superfícies Esférica. Quádricas. Geração de Superfícies. 

Objetivos 

 Compreender aspectos geométricos das cônicas, quádricas e superfícies por 
meio do tratamento vetorial. Em contrapartida, entender a geometria que as 
equações possuem.  

 Possibilitar a compreensão dos objetos geométricos através das equações 
associadas aos mesmos. Fundamentação teórica ao desenvolvimento de outras 
disciplinas.  

 Permitir ao estudante habilidades para o formalismo Matemático. Familiarizar o 
estudante aos softwares de Geometria Dinâmica. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Didática da Matemática 68 0 4 0 0 72 

Pré-requisitos Didática Geral 

Ementa 

O conhecimento matemático e o ensino da matemática. Didática da Matemática: a 

Influência Francesa. A educação Matemática como campo profissional de ensino e de 

pesquisa.  

Objetivos 
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 Discutir e relacionar os conhecimentos da Didática da Matemática com a prática 
docente.  

 Articular os conhecimentos produzidos no âmbito da pesquisa em Educação 
Matemática para o processo de ensino e aprendizagem da matemática e a 
prática docente. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Tendências em Educação Matemática  34 34 5 17 0 90 

Pré-requisitos Diversidade, Direitos Humanos e 
Ensino da Matemática. 

Ementa 

Modelagem Matemática. Etnomatemática. História da Matemática. Investigações 

Matemáticas. TIC. Análise de Erros. 

Objetivos 

 Compreender a Modelagem Matemática, a Etnomatemática, a História da 
Matemática, as Investigações Matemáticas, as TIC e a Análise de Erros como 
metodologia de ensino. 

 Refletir sobre as configurações das aulas de matemática proporcionadas pelo 
uso da Modelagem Matemática, da Etnomatemática, da História da Matemática, 
das Investigações Matemáticas, das TIC e da Análise de Erros.  

 Discutir os limites, possibilidades e contribuições do uso da Modelagem 
Matemática, da Etnomatemática, da História da Matemática, das Investigações 
Matemáticas, das TIC e da Análise de Erros. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 
e) DISCIPLINAS DO 5º PERÍODO 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Libras I 34 0 2 0 0 36 

Pré-requisitos Não Há 

Ementa 

Línguas de sinais e minoria linguística. As diferentes línguas de sinais. Status da língua 
de sinais no Brasil. Cultura surda. Organização linguística da Libras para uso informais 
e cotidianos. Vocabulário, morfologia, sintaxe e semântica. A expressão corporal como 
elemento linguístico.  

Objetivos 

 Apresentar aos acadêmicos do Curso de Licenciatura em Matemática 
características fundamentais da Língua Brasileira de Sinais para iniciação ao 
seu aprendizado e ao contato com pessoas surdas.  

 Introduzir a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, como a primeira língua na 
comunicação dos surdos, bem como as diferentes identidades e cultura surda, 
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para futuro atendimento educacional adequado às condições do estudante 
surdo. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 
 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Introdução à Álgebra Linear 51 0 5 17 34 90 

Pré-requisitos Fundamentos da matemática 
elementar: Matrizes e Números 
complexos, Geometria Analítica: 
Vetores. 

Ementa 

Espaços Vetoriais. Transformações Lineares. Operadores Lineares. 

Objetivos 

 Fornecer uma base teórico-prática sólida na teoria dos espaços vetoriais e 
transformações lineares de maneira a possibilitar sua aplicação nas diversas 
áreas da ciência. 

 Desenvolver no estudante a capacidade de formulação e interpretação de 
situações matemáticas. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Tratamento da Informação 34 0 4 0 34 72 

Pré-requisitos Lógica Matemática e Teoria dos 
Conjuntos. 

Ementa 

Análise Combinatória. Binômio de Newton. Progressão Aritmética. Progressão 
Geométrica. Noções de Amostragem. Tratamento da informação. 

Objetivos 

 Fornecer subsídios para o desenvolvimento do pensamento crítico a respeito dos 
conteúdos abordados na disciplina. 

 Construir bases conceituais, para que o estudante esteja apto a avaliar os livros 
didáticos utilizados no ensino básico. 

 Utilizar softwares livres para construção da análise descritiva de dados. 

 Apresentar diferentes formas de abordagem de cada conteúdo em sala de aula. 

 Elaborar materiais didáticos e roteiros de aula para trabalhar com diferentes 
públicos. 

 Desenvolver atividades práticas com uso de objetos de aprendizagem. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Cálculo com Várias Variáveis 51 0 5 17 17 90 
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Pré-requisitos Cálculo Integral e Sequências. 

Ementa 

Funções de R em R^n. Funções de R^n em R. Integração Múltipla. 

Objetivos 

 Fazer com que os estudantes se familiarizem com os conceitos de limite, 
continuidade, diferenciabilidade e integrabilidade de funções de várias variáveis.  

 Dar suporte a aprendizagem de conceitos fundamentais em áreas correlatas. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Prática do Ensino de Matemática I 0 68 6 34 0 108 

Pré-requisitos Didática da Matemática. Tendências 
em Educação Matemática.  

Ementa 

Planejamento Didático e Avaliação no Ensino da Matemática na Educação Básica, 
considerando os diferentes contextos educacionais como a educação especial e a 
educação de jovens e adultos. Elaboração e construção de Sequências e Recursos 
Didáticos voltados ao ensino da matemática na educação básica. Análise de 
Bibliografias, especialmente livros Didáticos, destinados ao ensino da Matemática da 
Educação Básica. Investigação da Realidade Educacional na Educação Básica, 
considerando os diferentes contextos educacionais como a educação especial e a 
educação de jovens e adultos. 

Objetivos 

 Estudar a dinâmica do ensino da matemática na educação básica. 

 Estudar e compreender a prática do professor de matemática que atua na 
educação básica. 

 Promover o estudo dos conteúdos escolares, articulando-o às metodologias de 
ensino de matemática.  

 Promover o estudo dos conteúdos pertencentes aos currículos de matemática 
oficiais destinados à educação básica e de bibliografias associadas a esses 
conteúdos, articulando-os às metodologias de ensino de matemática. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 
f) DISCIPLINAS DO 6º PERÍODO 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Libras II 34 0 2 0 0 36 

Pré-requisitos Libras I 

Ementa 

A educação de surdos no Brasil. Cultura surda e Produção Literária. Emprego de Libras 
em situações discursivas formais: vocabulário, morfologia, sintaxe e semântica. Prática 
do uso de Libras em situações discursivas diversas. 

Objetivos 
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 Apresentar aos acadêmicos do Curso de Licenciatura em Matemática 
características fundamentais da Língua Brasileira de Sinais para iniciação ao 
seu aprendizado e ao contato com pessoas surdas. Reconhecer a importância 
da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, como a primeira língua na 
comunicação dos surdos, bem como as diferentes identidades e cultura surda, 
para ofertar um atendimento educacional adequado às condições do estudante 
surdo. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Álgebra Linear  51 0 5 17 17 90 

Pré-requisitos Introdução à Álgebra Linear 

Ementa 

Espaços com produto interno, Ortogonalidade. Diagonalização: Autovalores e 
Autovetores. Formas canônicas. 

Objetivos 

 Fornecer ao educando uma base conceitual sólida a respeito dos espaços com 
produto interno, decomposição de operadores e teoria espectral de operadores 
bem como suas aplicações em várias áreas da ciência e tecnologia. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Trabalho de Conclusão de Curso I 34 0 38 0 0 72 

Pré-requisitos 6º período 

Ementa 

Elaboração de proposta de trabalho científico e/ou tecnológico, envolvendo temas 
abrangidos pelo curso: Desenvolvimento do trabalho proposto. 

Objetivos 

 Desenvolver no estudante a aptidão para a pesquisa científica. 

 Oferecer aos estudantes, oportunidades de enriquecimento sobre a cultura 
científica nas áreas de Educação Matemática, Matemática e Matemática 
Aplicada. 

 Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e das teorias adquiridas 
durante o curso. 

 Formar um profissional com visão crítica sobre o ensino de Matemática, em todos 
os níveis de escolaridade. 

 Estimular a construção do conhecimento coletivo, da interdisciplinaridade, da 
inovação tecnológica, da formação continuada e do espírito crítico e reflexivo 
no meio social onde está inserido. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 
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Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Probabilidade e Estatística  34 0 5 17 34 90 

Pré-requisitos Tratamento da Informação.  

Ementa 

Elementos de probabilidade. Variáveis Aleatórias. Distribuições de Probabilidade. 
Distribuição Amostral dos Estimadores. Estimação. Testes de Hipóteses. ANOVA. 
Regressão linear. 

Objetivos 

 Fornecer subsídios para o desenvolvimento do pensamento crítico a respeito dos 
conteúdos abordados na disciplina. 

 Permitir que o estudante esteja apto a avaliar relatórios de pesquisa. 

 Apresentar softwares livres que realizem análise de dados. 

 Construir bases conceituais necessárias para elaboração da análise de dados. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 
 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Prática do Ensino de Matemática II 0 68 6 34 0 108 

Pré-requisitos Prática do Ensino de Matemática I 

Ementa 

Planejamento Didático e Avaliação para o Ensino da Matemática nos anos Finais do 
Ensino Fundamental, considerando os diferentes contextos educacionais, como a 
educação especial e a educação de jovens e adultos. Elaboração e construção de 
Sequências e Recursos Didáticos voltados ao ensino da matemática nos anos Finais 
do Ensino Fundamental, considerando também os diferentes contextos educacionais, 
como a educação especial e a educação de jovens e adultos. Análise de Bibliografias, 
especialmente livros Didáticos, destinados ao ensino da Matemática nos anos Finais do 
Ensino Fundamental, na educação especial e na educação de jovens e adultos. 
Investigação da Realidade Educacional nos anos Finais do Ensino Fundamental, 
considerando os diferentes contextos educacionais como a educação especial e a 
educação de jovens e adultos. Estudo de conteúdos de Matemática pertencentes ao 
Currículo dos Anos Finais do Ensino Fundamental, quanto aos aspectos técnicos e 
Metodológicos, considerando também o contexto da educação de jovens e Adultos. 

Objetivos 

 Estudar a dinâmica escolar e a dinâmica do ensino da matemática na educação 
básica, atendo-se de modo particular aos anos finais do ensino fundamental. 

 Estudar e compreender a prática do professor de matemática quando atua na 
educação básica, espacialmente nos anos finais do ensino fundamental. 

 Promover o estudo dos conteúdos escolares de matemática dos anos finais do 
ensino fundamental e de bibliografias associadas a esses conteúdos, 
articulando-os a metodologias de ensino de matemática. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 
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g) DISCIPLINAS DO 7º PERÍODO 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Introdução às Estruturas Algébricas 34 0 4 0 34 72 

Pré-requisitos Introdução à Álgebra Linear. 

Ementa 

Introdução à Aritmética dos números inteiros. Relações Binárias. Aplicações. 
Operações - Leis de composição interna. 

Objetivos 

 Fundamentar o conceito de uma estrutura algébrica genérica relacionando com 
os conteúdos que são trabalhados no ensino básico. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 
 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Matemática Financeira  34 0 5 17 34 90 

Pré-requisitos Cálculo Integral e Sequências. 

Ementa 

Proporcionalidade. Juros simples e compostos. Taxas de juros. Descontos. 
Equivalência de capitais. Séries de pagamentos. Sistemas de amortizações. 

Objetivos 

 Proporcionar aos estudantes do curso de Licenciatura em Matemática um 
embasamento sobre os conceitos de Matemática Financeira, dando subsídios 
para que o estudante seja capaz de equacionar de modo correto um problema 
real, bem como resolvê-lo. 

 Perceber a importância da Matemática Financeira na formação do Licenciado em 
Matemática. 

 Criar habilidades na formulação e Resolução de problemas de Matemática 
Financeira. 

 Elaborar modelos de Matemática Financeira utilizando Planilhas e Fórmulas com 
auxílio de calculadoras e computadores. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Introdução à Análise Matemática  34 0 4 0 34 72 

Pré-requisitos Cálculo Integral e Sequências 

Ementa 

Números naturais através dos Axiomas de Peano.  Números Reais como lugar 
geométrico da Reta orientada com segmento unitário. Topologia da Reta. 

Objetivos 

 Manipular de maneira apropriada os números reais e seus subconjuntos, 
dominando as propriedades a estes inerentes.  
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 Ter uma visão geral sobre a construção dos números reais e algumas de suas 
consequências. 

 Ter noção de contagem e diferentes tipos de cardinalidade infinita. 

 Comunicar-se matematicamente, elaborar argumentação matemática, 
desenvolver no futuro professor do ensino básico habilidade tão necessária no 
trato com definições, teoremas, demonstrações, que são o embasamento 
lógico de toda matemática. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 
 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Prática do Ensino de Matemática III 0 68 6 34 0 108 

Pré-requisitos Prática do Ensino de Matemática II 

Ementa 

Planejamento Didático e Avaliação para o Ensino da Matemática no Ensino Médio, 
considerando os diferentes contextos educacionais, como a educação profissional e 
técnica, a educação de jovens e adultos e, a educação à distância.  Elaboração e 
construção de Sequências e Recursos Didáticos voltados ao ensino da matemática no 
Ensino Médio, considerando também os diferentes contextos educacionais, como a 
educação profissional e técnica, a educação de jovens e adultos e, a educação à 
distância.  Análise de Bibliografias, especialmente livros Didáticos, destinados ao ensino 
da Matemática no Ensino Médio, na educação profissional e técnica, na educação de 
jovens e adultos e na educação à distância. Investigação da Realidade Educacional no 
Ensino Médio, considerando os diferentes contextos educacionais como a educação 
profissional e técnica, a educação de jovens e adultos e, a educação à distância. Estudo 
de conteúdos de Matemática pertencentes ao Currículo do Ensino Médio e nos 
diferentes contextos educacionais (como a educação profissional e técnica, a educação 
de jovens e adultos e, a educação a distância) quanto aos aspectos técnicos e 
metodológicos. 

Objetivos 

 Estudar a dinâmica escolar e a dinâmica do ensino da matemática na educação 
básica, atendo-se de modo particular ao ensino médio. 

 Estudar e compreender a prática do professor de matemática quando atua na 
educação básica, espacialmente no ensino médio. 

 Promover o estudo dos conteúdos escolares de matemática do ensino médio e 
de bibliografias associadas a esses conteúdos, articulando-os a metodologias de 
ensino de matemática. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 
 
 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Trabalho de Conclusão de Curso II 34 0 38 0 0 72 

Pré-requisitos Trabalho de Conclusão de Curso 1. 
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Ementa 
Desenvolvimento e finalização do trabalho iniciado na disciplina Trabalho de 

conclusão de curso 1. Redação de monografia e apresentação do trabalho.  

Objetivos 

 Desenvolver no estudante a aptidão para a pesquisa científica. 

 Oferecer aos estudantes oportunidades de enriquecimento sobre a cultura 
científica nas áreas de Educação Matemática, Matemática e Matemática 
Aplicada. 

 Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e das teorias adquiridas 
durante o curso. 

 Formar um profissional com visão crítica sobre o ensino de Matemática, em todos 
os níveis de escolaridade. 

 Estimular a construção do conhecimento coletivo, da interdisciplinaridade, da 
inovação tecnológica, da formação continuada e do espírito crítico e reflexivo no 
meio social onde está inserido. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 
 
 

h) DISCIPLINAS DO 8º PERÍODO 
 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Estruturas Algébricas 68 0 4 0 0 72 

Pré-requisitos Introdução às Estruturas Algébricas. 

Ementa 

Grupos e subgrupos. Homomorfismos e isomorfismos de grupo. Grupos cíclicos. 
Classes laterais – Teorema de Lagrange. Subgrupos normais – Grupos quocientes. 
Anéis. Homomorfismo e isomorfismo de anéis. Ideais em um anel comutativo. Anéis 
quocientes. 

Objetivos 

 Propiciar ao educando as noções fundamentais das teorias de grupos e anéis, 
estabelecendo as bases para estudos futuros nas diferentes áreas que exigem 
do conhecimento básico da álgebra abstrata, bem como relacionar tais estruturas 
com os temas abordados no ensino básico. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Introdução às Geometrias Não-
Euclidianas 

0 0 5 17 68 90 

Pré-requisitos Geometria Euclidiana Plana 

Ementa 

Geometria Euclidiana. Contexto histórico. A Geometria hiperbólica. Consistência da 
Geometria Hiperbólica. Introdução aos fractais. Aprendendo famosos fractais, 
precursores. Criando fractais. Explorando fractais na sala de aula. A Geometria do 
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Globo Terrestre. Geometria do táxi. Matemática e Arte. A Geometria de Escher. 

Objetivos 

 Compreender os fundamentos das diferentes geometrias não-euclidianas, seus 
respectivos objetos associados e o desenvolvimento histórico do assunto. 
Desenvolver o pensamento crítico sobre as diferentes geometrias. Compreender 
a necessidade das geometrias não-euclidianas para o avanço das teorias 
científicas, uma vez que muitos problemas do cotidiano são resolvidos pelas 
geometrias não-euclidianas.  

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Análise Matemática  68 0 4 0 0 72 

Pré-requisitos Introdução à Análise para 
Matemática. 

Ementa 

Limites de funções reais. Continuidade de funções reais. Derivadas de funções reais. 
Séries de Taylor de funções reais. 

Objetivos 

 Comunicar-se matematicamente, elaborar argumentação matemática.  

 Desenvolver no futuro professor do ensino básico habilidade necessária na 
manipulação com definições, teoremas, demonstrações, que são o 
embasamento lógico de toda a matemática. 

 Manipular de maneira apropriada os principais teoremas do Cálculo. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Prática do Ensino de Matemática IV 0 68 6 34 0 108 

Pré-requisitos Prática do Ensino da Matemática III. 

Ementa 

Elaboração de projetos de intervenção pedagógica voltados para o ensino da 
matemática na educação básica (Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio), 
considerando também as diferentes modalidades educacionais (Educação de Jovens e 
Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e Tecnológica, Educação do 
Campo, Educação Escolar Indígena, Educação a Distância e Educação Escolar 
Quilombola), a diversidade regional e nacional (diversidade de gênero, sexual, social, 
religiosa e de faixa geracional) e as relações entre educação, trabalho, diversidade, 
direitos humanos, cidadania, educação ambiental, entre outras problemáticas centrais 
da sociedade contemporânea. 

Objetivos 

 Estudar a dinâmica escolar e a dinâmica do ensino da matemática na educação 
básica brasileira considerando as diversas modalidades educacionais e a 
diversidade nacional e regional.  

 Estudar e compreender a prática do professor de matemática em situações de 
atuação não formal e em contextos diversos.  
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 Promover o estudo dos conteúdos escolares de matemática da Educação Básica 
e de bibliografias associadas a esses conteúdos, articulando-os às temáticas dos 
projetos de intervenção pedagógica. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 
3.18.2. EMENTÁRIOS PARA AS DISCIPLINAS OPTATIVAS. 

 
O estudante pode optar por uma das disciplinas Optativas, 

disponibilizadas por áreas, a saber: Educação Matemática, Matemática e 

Matemática Aplicada, para completar o mínimo necessário para integralização 

das horas no curso e direcionar a linha de pesquisa que pretende seguir no TCC. 

A organização das disciplinas Optativas visa constituir o núcleo de 

aprofundamento e diversificação de estudos conforme preconiza o inciso II do 

art. 12 da resolução CNE/CP nº 2, de 01 de julho de 2015 e atender o que consta 

no art. 5º Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação da UTFPR, o qual 

menciona que: 

 
Art. 5º - Os Cursos de Graduação da UTFPR serão organizados de 
modo a permitir a flexibilidade curricular (modularização. ênfase. 
habilitação. enriquecimento curricular, realização de componentes 
curriculares em outros semestres, dentre outros), possibilitando ao 
estudante formação em áreas afins e/ou correlatas desde que estas 
contribuam para o perfil do egresso. 

 

a) OPTATIVAS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

História da Matemática 68 0 4 0 0 72 

Pré-requisitos Didática da Matemática 

Ementa 

Números, Geometria, Álgebra, Cálculo, A Matemática no Brasil, Ideias Modernas em 
Matemática. 

Objetivos 

 Apresentar e propiciar aos estudantes uma reflexão sobre a inserção cultural da 
evolução dos conceitos da Matemática Elementar na História da Humanidade, 
estudando a História desde os Números até o surgimento do Cálculo, bem como 
o desenvolvimento da Matemática no Brasil e as Ideias Modernas, afim de que 
os estudantes em sua prática docente futura tenham condições de trabalhar em 
sala de aula a partir de recursos da história da matemática e, além disso tenham 
acesso ao desenvolvimento da pesquisa em matemática no cenário nacional e 
internacional. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 
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Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Educação Inclusiva e ensino da 
matemática 

68 0 4 0 0 72 

Pré-requisitos Didática da Matemática 

Ementa 

Introdução a fundamentos e documentos oficiais relativos à Educação Inclusiva.  A 
formação do professor de matemática para a inclusão de estudantes portadores de 
necessidades especiais.  Reflexões sobre pesquisas e ações educativas desenvolvidas 
na interface entre Ensino de Matemática e Educação Inclusiva.   Atividades para o 
Ensino de Matemática, em uma perspectiva inclusiva.  

Objetivos 

 Promover reflexões sobre questões conceituais relativas à Educação Inclusiva, 
no contexto do Ensino de Matemática.  

 Propiciar o desenvolvimento de habilidades como organização e senso crítico 
para planejamento, execução e avaliação de estratégias didáticas voltados para 
o Ensino de Matemática inclusivo.  

 Oferecer um espaço para debates a respeito dos fundamentos, políticas 
governamentais e práticas da Educação Inclusiva. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Tecnologias Digitais e a Educação 
Matemática: Ênfase em Produção de 
Material Digital 

68 0 4 0 0 72 

Pré-requisitos Didática da Matemática.  

Ementa 

Tecnologias Digitais e o Ensino da Matemática. Ensino Híbrido. Produção de Materiais 
Digitais utilizáveis em processos educacionais. Análise de pesquisas que versam sobre 
Tecnologias Digitais. 

Objetivos 

 Discutir o papel das Tecnologias Digitais para o ensino da matemática. 

 Compreender as Tecnologias Digitais como metodologias de ensino e de 
pesquisa. 

 Refletir sobre as configurações das aulas de matemática proporcionadas pelo 
uso das. 

 Produzir Materiais Digitais para serem utilizados em processos educacionais. 

 Discutir os limites, possibilidades e contribuições do uso da Análise de Erros 
como metodologia de ensino e de pesquisa. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Resolução de Problemas e o Ensino de 
Matemática 

68 0 4 0 0 72 
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Pré-requisitos Didática da Matemática 

Ementa 

Aspectos teóricos e conceituais da Resolução de problemas. A Resolução de 
problemas como eixo metodológico do ensino da matemática. A Resolução de 
problemas e o ensino da Matemática escolar. Pesquisas em Educação Matemática 
sobre Resolução de problemas. 

Objetivos 

 Propiciar ao futuro professor de matemática - licenciando - reflexões acerca de 
alguns processos relacionados à tarefa de Resolução de problemas matemáticos 
no contexto do ensino da matemática na Educação Básica.  

 Relacionar os objetivos, o ensino e a avaliação da Resolução de problemas 
matemáticos como metodologia de ensino com o contexto escolar. 

 Discutir e compreender algumas pesquisas sobre a Resolução de problemas no 
contexto da Educação Matemática, a partir de referenciais teóricos e 
metodológicos bem como as articulações das pesquisas com o contexto do 
ensino da Matemática escolar. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Representações Semióticas e o Ensino 
da Matemática 

68 0 4 0 0 72 

Pré-requisitos Didática da Matemática. 

Ementa 

Semiótica e representações. Registros de Representações Semióticas (RRS) e a 

Teoria de Duval. RRS e o processo de ensino e a aprendizagem da Matemática. 

Objetivos 

 Conhecer, compreender e refletir sobre a forma de utilização dos estudos de 
Raymond Duval sobre o papel dos registros de representação semiótica no ensino 
e na aprendizagem da matemática. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Educação de Jovens e Adultos e o 
Ensino de Matemática 

68 0 4 0 0 72 

Pré-requisitos Didática da Matemática 

Ementa 

História e política da educação de jovens e adultos no Brasil, no Paraná e tendências 
atuais. Concepções sobre educação de jovens e adultos e educação popular: práticas 
educativas e ideologias subjacentes. A apropriação do conhecimento matemático como 
entendimento da realidade e de condição da cidadania. 

Objetivos 

 Compreender a história e as políticas públicas da educação de jovens e adultos 
no Brasil bem como as questões sociais que resultam na existência dessa 
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modalidade de ensino. 

 Refletir sobre a apropriação do conhecimento matemático como entendimento 
da realidade e de condição da cidadania. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Análise de erros e a avaliação no Ensino 
de Matemática 

68 0 4 0 0 72 

Pré-requisitos Didática da Matemática.  

Ementa 

Avaliação e o Ensino da Matemática. Constituição da Análise de Erros como 

Metodologia de ensino e Pesquisa. Análise de erros em questões Matemáticas. 

Análise de pesquisas que versam sobre a Análise de Erros, Avaliação e Educação 

Matemática.  

Objetivos 

 Discutir o papel da Avaliação para o ensino da matemática.  

 Compreender a Análise de Erros como metodologia de ensino e de pesquisa. 

 Refletir sobre as configurações das aulas de matemática proporcionadas pelo 
uso da Análise de Erros. 

 Discutir os limites, possibilidades e contribuições do uso da Análise de Erros 
como metodologia de ensino e de pesquisa. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Tópicos em Educação Matemática 68 0 4 0 0 72 

Pré-requisitos Didática da Matemática 

Ementa 

Tópicos específicos e atuais em Educação Matemática. (Disciplina sem ementa fixa). 

Objetivos 

 Aprofundar conhecimentos específicos e atuais da área de Educação 
Matemática que não tenham sido ainda contemplados na grade curricular e que 
sejam de interesse dos futuros professores. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

b) OPTATIVAS DA ÁREA DE MATEMÁTICA 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Espaços Métricos 68 0 4 0 0 72 

Pré-requisitos Cálculo em Várias Variáveis 

Ementa 
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Espaços métricos. Funções contínuas. Linguagem básica da topologia. Conjuntos 
conexos. Limites. 

Objetivos 

 Adquirir familiaridade com a linguagem e com os conceitos básicos da topologia 
pelo estudo de espaços métricos. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Variáveis Complexas 68 0 4 0 0 72 

Pré-requisitos Cálculo em várias variáveis 

Ementa 

Números complexos. Funções analíticas de uma variável complexa. Sequências de 
números complexos. Integração de funções complexas. Séries de potências. Séries 
de Laurent. Singularidades e resíduos. 

Objetivos 

 Expandir funções em séries de potências. 

 Calcular integrais complexas. 

 Calcular integrais utilizando resíduos. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Equações Diferenciais Ordinárias 68 0 4 0 0 72 

Pré-requisitos Cálculo em várias variáveis 

Ementa 

Equações diferenciais de primeira ordem. Equações diferenciais de segunda ordem. 
Sistemas de equações diferenciais. Equações diferenciais não-lineares e estabilidade. 
Resolução das equações diferenciais em séries de potências. 

Objetivos 

 Aprender como modelar, resolver e interpretar as soluções de fenômenos 
regidos por equações diferenciais ordinárias (EDO) através de aplicações nas 
diversas áreas das ciências e engenharias. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Cálculo Numérico 68 0 4 0 0 72 

Pré-requisitos Cálculo em várias variáveis 

Ementa 

Noções básicas sobre erros. Zeros reais de funções reais. Resolução de sistemas de 
equações lineares. Interpolação. Ajuste de curvas. Integração numérica. Solução 
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numérica de equações diferenciais ordinárias. Atividades práticas com uso de 
ferramentas computacionais. 

Objetivos 

 Conhecer os principais métodos e técnicas algorítmicas do Cálculo Numérico.  

 Aplicar ferramentas do cálculo numérico na solução de problemas, tais como a 
projeção de cenários em sistemas de gestão e apoio à decisão.  

 Auxiliar na Resolução de problemas científicos que são formulados 
matematicamente e exigem computadores ou calculadoras para a solução. 

 Obter solução numérica de alguns tipos de modelos matemáticos através de 
métodos numéricos. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Cálculo Vetorial 68 0 4 0 0 72 

Pré-requisitos Cálculo em várias variáveis 

Ementa 

Cálculo Vetorial 

Objetivos 

 Calcular centro de gravidade de figuras planas. 

 Calcular integrais de linha e superfície, assim como utilizar os teoremas de 
Green, Gauss e Stokes. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Introdução à Geometria Diferencial 68 0 4 0 0 72 

Pré-requisitos Cálculo em Várias Variáveis 

Ementa 

Conceitos básicos. Curvas regulares. Superfícies regulares. Formas Fundamentais. 
Geometria Intrínseca. 

Objetivos 

 Compreender as curvas e superfícies regulares, por meio da construção 
geométrica dos conceitos.  

 Entender a geometria das curvas e superfícies utilizando conhecimentos do 
cálculo diferencial e integral. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

c) OPTATIVAS DA ÁREA DE MATEMÁTICA APLICADA 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Tópicos especiais em Estatística 68 0 4 0 0 72 

Pré-requisitos Probabilidade e Estatística. 
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Ementa 

Estatística Bayesiana. Análise de Experimentos. Análise de regressão. Métodos Não-
Paramétricos. 

Objetivos 

 Fornecer subsídios para o desenvolvimento do pensamento crítico a respeito dos 
conteúdos abordados na disciplina. 

 Construir bases conceituais, para que o estudante esteja apto a avaliar os livros 
didáticos utilizados no ensino básico. 

 Utilizar softwares livres para construção da análise descritiva de dados. 

 Apresentar diferentes formas de abordagem de cada conteúdo em sala de aula. 

 Elaborar materiais didáticos e roteiros de aula para trabalhar com diferentes 
públicos. 

 Desenvolver atividades práticas com uso de objetos de aprendizagem. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Biomatemática 68 0 4 0 0 72 

Pré-requisitos Probabilidade e Estatística 

Ementa 

Modelos matemáticos. Aplicações da matemática, probabilidade e estatística em 
biomatemática. 

Objetivos 

 Apresentar conceitos de cálculo diferencial integral, álgebra linear, geometria, 
probabilidade, estatística entre outros, no âmbito da Biologia. 

 Apresentar modelos matemáticos aplicados a explicar comportamentos e 
fenômenos biofísicos ou bioquímicos.  

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Introdução à teoria de grafos 68 0 4 0 0 72 

Pré-requisitos Introdução à álgebra linear 

Ementa 

Conceitos básicos de grafos. Árvores. Caminhos. Subconjuntos de vértices e arestas. 
Coloração em grafos. Caixeiro-viajante.  

Objetivos 

 Adquirir familiaridade com os conceitos básicos de Teoria dos Grafos e estudar 
problemas clássicos da área.  

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Teoria de códigos e criptografia 68 0 4 0 0 72 
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Pré-requisitos Introdução à álgebra linear 

Ementa 

Códigos corretores de erros. Corpos finitos. Famílias de códigos. Códigos lineares. 
Códigos MDS. Criptografia. 

Objetivos 

 Familiarizar o estudante com os conceitos básicos e resultados clássicos da 
teoria dos códigos corretores de erros e criptografia. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Métodos de Matemática Aplicada 68 0 4 0 0 72 

Pré-requisitos Cálculo Integral e Sequências 

Ementa 

Séries de Fourier. Tópicos de equações diferencias parciais. A transformada de 
Fourier. A transformada de Laplace. A transformada Z. 

Objetivos 

 Expressar uma função dada como uma série de Fourier, envolvendo senos e/ou 
cossenos. 

 Calcular transformadas de funções (Fourier, Laplace e Discreta de Fourier). 

 Resolver analiticamente problemas da física matemática que envolvem as 
equações diferenciais parciais, como equação do calor, da onda e de Laplace. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina AT AP APS AD APCC TT 

Programação Linear 68 0 4 0 0 72 

Pré-requisitos Cálculo Integral e de Sequências 

Ementa 

Introdução a pesquisa operacional (PO). Programação linear (PL). Teoria da PL.  
Método simplex. Dualidade e análise de sensibilidade.  Problema do transporte. 
Otimização de redes.  Tópicos em PL. 

Objetivos 

 Proporcionar aos estudantes do curso de Licenciatura em Matemática um 
embasamento sólido sobre os conceitos envolvidos em Pesquisa Operacional, 
dando subsídios para que o estudante seja capaz de aprofundar esses 
conhecimentos de acordo com a sua necessidade. 

 Perceber a importância da Modelagem Matemática na formação do Licenciado 
em Matemática. 

 Conhecer e criar habilidades na formulação de problemas que envolvam 
Pesquisa Operacional. 

 Elaborar projetos de pesquisa aplicada utilizando a modelagem matemática com 
auxílio de computadores. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Complementar 
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De acordo com as necessidades específicas de cada estudante, o mesmo 

poderá optar por cursar disciplinas optativas em outros cursos de graduação, 

desde que a disciplina cursada se encaixe dentro das áreas de educação 

matemática, matemática e matemática aplicada e esteja contida no rol de 

disciplinas optativa apresentadas acima. 

 

4. ADMINISTRAÇÃO DO CURSO 

4.1. COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

Coordenador: Moisés Aparecido do Nascimento 

Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva 

Titulação: Bacharelado em Matemática. Doutorado em Matemática. 

E-mail: comat-pb@utfpr.edu.br /  

Site do curso: http://www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-

universitaria/diretorias/dirgrad/cursos/comat  

Telefone: (46) 3220-2550 

 

4.2. COLEGIADO DO CURSO 

 

O Colegiado de Curso de Licenciatura em Matemática é um órgão 

consultivo para os assuntos de política de ensino, pesquisa e extensão em 

conformidade com as diretrizes da UTFPR. O colegiado do curso de Licenciatura 

em Matemática é atualmente instituído mediante a portaria 061 de 08 de março 

de 2017 do gabinete da direção e composto pelos docentes Moisés Aparecido 

do Nascimento (Presidente do Colegiado), Matheus Henrique Dal Molin Ribeiro 

(Vice presidente do colegiado), Adilson da Silveira, Carlos Alexandre Ribeiro 

Martins, Marlova Estela Caldatto, João Biesdorf, , Vagner Luiz Cadorin  Boese 

(Representante Discente) e Waldir Silva Soares Junior.  

As atribuições do colegiado de curso de acordo com o Regimento dos 

Câmpus são: Art. 30 – Cada curso terá um Colegiado de Curso, de caráter 

propositivo, responsável pela assessoria didático-pedagógica à Coordenação, 

com Regulamento único, aprovado pelo Conselho de Graduação e Educação 

Profissional. Parágrafo único – Na composição do Colegiado será preservada a 

mailto:comat-pb@utfpr.edu.br
http://www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-universitaria/diretorias/dirgrad/cursos/comat
http://www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-universitaria/diretorias/dirgrad/cursos/comat
http://www.utfpr.edu.br/a-instituicao/documentos-institucionais/regimento-dos-campi-da-utfpr/estrutura-universitaria/couni/portarias/2009_deliberacoes/deliberacao-10-regimento-dos-campi
http://www.utfpr.edu.br/a-instituicao/documentos-institucionais/regimento-dos-campi-da-utfpr/estrutura-universitaria/couni/portarias/2009_deliberacoes/deliberacao-10-regimento-dos-campi
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participação mínima de 70% (setenta por cento) de docentes e garantida a 

representatividade estudantil e, deve-se seguir o disposto no regulamento 

próprio. 

 

4.3. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 

 

O Núcleo Docente Estruturante - NDE tem sua composição atual por meio 

da Portaria Nº 288 de setembro de 2016 do gabinete da direção, com o propósito 

de qualificar o envolvimento docente no processo de concepção e consolidação 

de um curso de graduação. Compõem o NDE os seguintes servidores: Moisés 

Aparecido do Nascimento (Presidente do NDE), Carlos Alexandre Ribeiro 

Martins, Adilson da Silveira, Fredy Sobrado Soarez, Janecler Aparecida Amorin, 

João Biesdorf, Marlova Estela Caldatto, Matheus Henrique Dal Molin Ribeiro, 

Santos Richard Wieller Sanguino Bejarano e Waldir Silva Soares Junior. 

As atribuições do NDE constam no Parecer CONAES n° 4 de 17 de junho 

de 2010 e respectiva Resolução n° 1 de 17 de junho de 2010, citada: “O NDE de 

um curso de graduação é constituído por um grupo de docentes, com atribuições 

acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, 

consolidação e contínua atualização do PPC” (CONAES, 2010). Ressalta-se que 

a atuação do NDE é um critério levado em consideração pelo INEP na avaliação 

institucional e de cursos (INEP, 2015b). De acordo com a Resolução supracitada, 

Art. 2º, são atribuições do Núcleo Docente Estruturante, entre outras:  

I. Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do 

curso. 

II. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo.  

III. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

os Cursos de Graduação 

 

4.4. CORPO DOCENTE 

 

O Curso de Licenciatura em Matemática é atendido por docentes dos 

departamentos acadêmicos de Matemática, Física e Humanas. O Quadro 13 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=15712%3Apareceres-e-resolucoes&amp;catid=323%3Aorgaos-vinculados&amp;Itemid=1093
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=15712%3Apareceres-e-resolucoes&amp;catid=323%3Aorgaos-vinculados&amp;Itemid=1093
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=15712%3Apareceres-e-resolucoes&amp;catid=323%3Aorgaos-vinculados&amp;Itemid=1093
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2011/iac_presencial_ead_bacharelado_licenciatura_tecnologico.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2011/iac_presencial_ead_bacharelado_licenciatura_tecnologico.pdf
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apresenta o nome dos docentes efetivos que ministraram disciplinas no curso no 

ano de 2016. 

 

Quadro 13 - Professores dos departamentos envolvidos no curso. 

  Docente Graduação Titulação Regime de 
Trabalho 

Aline Brancalione Licenciatura em Letras Especialista Dedicação 
Exclusiva 

Carlos Alexandre Ribeiro 
Martins 

Licenciatura em Matemática Doutorado Dedicação 
Exclusiva 

Clementina Virginia 
Andreolla 

Licenciatura em Física Doutorado Dedicação 
Exclusiva 

Cleonis Viater Figueira Licenciatura em Matemática Doutorado Dedicação 
Exclusiva 

Divanete Maria Bitdinger 
de Oliveira 

Licenciatura em Matemática Mestrado Dedicação 
Exclusiva 

Edival Sebastião Teixeira Licenciatura em Psicologia Doutorado Dedicação 
Exclusiva 

Franciele Clara Peloso Pedagogia Doutorado Dedicação 
Exclusiva 

Fredy Maglorio Sobrado 
Suarez 

Bacharelado em Matemática Doutorado Dedicação 
Exclusiva 

Ivo de Lourenço Júnior Física Doutorado Dedicação 
Exclusiva 

Janecler Aparecida Amorin 
Colombo 

Licenciatura em Matemática Doutorado Dedicação 
Exclusiva 

João Biesdorf Bacharelado em Matemática Doutorado Dedicação 
Exclusiva 

Luiz Carlos Scheitt Ciências – Matemática Mestrado Dedicação 
Exclusiva 

Matheus Henrique Dal 
Molin Ribeiro 

Licenciatura em Matemática Mestrado Dedicação 
Exclusiva 

Marlova Estela Caldatto Licenciatura em Matemática Doutorado Dedicação 
Exclusiva 

Marcio Bennemman Licenciatura em Matemática Doutorado Dedicação 
Exclusiva 

Mirélia Voguel Licenciatura em Letras Mestrado Dedicação 
Exclusiva 

Moisés Aparecido do 
Nascimento 

Bacharelado em Matemática Doutorado Dedicação 
Exclusiva 

Santos Richard Willer 
Sanguino Bejarano  

Bacharelado em Matemática Doutorado Dedicação 
Exclusiva 

Sérgio Paes de Barros Psicologia Doutorado Dedicação 
Exclusiva 

Waldir Silva Soares Júnior Bacharelado em Matemática Mestrado Dedicação 
Exclusiva 
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4.5. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE 

 

Devido a versatilidade da dinâmica educacional atual e a necessidade de 

atualização profissional, por meio de atividades de formação tais como cursos 

de capacitação, palestras, semanas acadêmicas, fóruns de discussão de 

práticas pedagógicas o curso buscará fornecer oportunidades de 

complementação formativa aos docentes vinculados ao curso de Licenciatura 

em Matemática. 

 

4.6. PREVISÃO DO QUADRO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

Atualmente não há servidor técnico-administrativo para auxiliar na gestão 

do curso. 

 

4.7. ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO 

 

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná por meio da aprovação da 

Resolução Nº02/11 – COEMP regulamentou o acompanhamento dos egressos 

dos cursos de graduação. O regulamento aprovado tem por objetivo, de acordo 

com seu Art. 2º,  

 Verificar se o perfil apresentado pelos egressos corrobora com o perfil 

proposto pelo curso,  

 Acompanhar a trajetória profissional dos egressos, aferindo as 

dificuldades apresentadas pelos mesmos,  

 Oportunizar que os egressos participem de atividades desenvolvidas pela 

UTFPR, entre outros quesitos.  

O acompanhamento dos egressos será feito mediante as atividades 

desenvolvidas pelo setor responsável no Câmpus. No link 

http://www.utfpr.edu.br/ex-estudantes, direcionado aos egressos da instituição, 

o cada estudante tem uma gama de possibilidades para manter contato com a 

UTFPR. Portanto, a participação dos egressos nesse portal é fundamental para 

que a instituição verifique se os cursos estão atingindo os objetivos propostos, 

bem como para que seja conhecida pela instituição a colaboração que cada 
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curso está dando para sociedade. 

 

4.8. CONVÊNIOS 

 

Não existem convênios firmados no período atual. Todavia, a partir da 

reestruturação aqui proposta, buscar-se-á estabelecer uma rede de convênios 

para que seja possível atender as demandas oriundas do processo de formação 

de professores. 

 

5. AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

 

5.1.  AVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

 

Assim como o currículo, todos os aspectos do trabalho no Curso são 

continuamente avaliados. Entretanto, há momentos privilegiados (Reuniões 

Pedagógicas por turma, Reuniões de Colegiado e Reuniões do Núcleo Docente 

Estruturante) em que as discussões são sistematizadas, e as conclusões 

registradas e encaminhadas a órgãos superiores.  

A avaliação do Curso está vinculada ao SINAES, e aborda o currículo, a 

gestão, a infraestrutura, o relacionamento com a comunidade, a pesquisa, a 

extensão. Complementa e é complementada pela Discussão Curricular e pelo 

Plano de Desenvolvimento do Curso, mas sua principal motivação é a 

organização da comunidade interna do Curso em torno do supracitado programa 

de avaliação do MEC. 

 

5.2. AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

Auto avaliação institucional é de responsabilidade da Comissão Própria 

de Avaliação (CPA), que é composta por membros da comunidade acadêmica e 

da sociedade civil organizada, formando um colegiado. Tem o objetivo de 

planejar e executar a avaliação institucional no âmbito do  Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior (SINAES),  estabelecido pela Lei 10.861, de 14 de 

abril de 2004 (BRASIL, 2004). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm


100 
 

 

As Instituições de Ensino Superior (IES) são avaliadas em três momentos: 

1) Avaliação institucional (autoavaliação e avaliação externa). 2) Avaliação dos 

cursos e 3) Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE). É 

responsabilidade da CPA executar a autoavaliação institucional. A avaliação 

institucional externa de cursos e o ENADE são executados pelo INEP (Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), vinculado ao 

MEC.  

Semestralmente os acadêmicos são consultados para avaliação do grau 

de satisfação relativamente aos mais diversos setores da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. Nos últimos semestres, a saber, a partir de 2015 

o curso de Licenciatura em Matemática figura entre os com melhor avaliação do 

docente pelo estudante, bem como aparece nos primeiros lugares de 

participação nesta avaliação. 

 

5.3. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Semestralmente os docentes da UTFPR são submetidos ao processo de 

Avaliação do Docente pelo Estudante por meio do sistema acadêmico. 

Considerando os resultados obtidos por cada docente, a coordenação do curso 

fará reflexões sobre os mesmos, e levantará as demandas apresentas pelo corpo 

docente e estudantes do curso. Nessa direção, discutirá com cada docente os 

resultados obtidos, com objetivo de melhorar as avaliações, quando necessário, 

bem como manter os bons resultados obtidos. 

 

6. INFRAESTRUTURA DE APOIO ACADÊMICO 

 

A infraestrutura do Câmpus Pato Branco da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná que será disponibilizada aos estudantes do curso de 

Licenciatura em Matemática é composta por diversos e distintos ambientes, 

como por exemplo, biblioteca, restaurante universitário, espaços de convivência 

para os estudantes, salas de aulas (onde ocorrem as aulas teóricas), anfiteatro, 

miniauditório, laboratórios (destinados às aulas práticas), salas de estudo e 

atendimento aos estudantes.  
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A biblioteca do Câmpus Pato Branco possui livros e periódicos de diversas 

áreas do conhecimento (acesso ao Portal de Periódicos da CAPES), que 

subsidiam os estudos dos acadêmicos de todos os cursos ofertados no Câmpus, 

inclusive os do curso de Licenciatura em Matemática. Esse acervo iniciou sua 

construção a mais de 20 anos e conta com uma constante atualização, 

especialmente em relação as áreas de Educação, Educação Matemática, 

Matemática, Matemática Aplicada e Física, possuindo assim, o potencial de 

subsidiar tanto as atividades de ensino, quanto as de pesquisa e extensão do 

Curso de Licenciatura em Matemática. 

Essa biblioteca está equipada com o sistema Pergamum, que permite a 

classificação e catalogação de todo o acervo dos Câmpus da UTFPR, assim 

como a realização de consultas, reservas e empréstimos de material bibliográfico 

do Câmpus e consulta ao material disponível no Câmpus Pato Branco. Além 

disso, fornece à comunidade acadêmica o constante apoio de técnicos-

administrativos e disponibiliza à comunidade espaços de estudo individual ou 

coletivo e computadores com acesso à Internet.  

 No que concerne às salas de aula, historicamente as aulas teóricas 

do curso de Licenciatura em Matemática são desenvolvidas no Bloco N, que 

possui 05 salas de aula, todas equipadas com projetores multimídia, 

ventiladores, etc. Já as atividades que demandam de espaços com maior 

capacidade, em geral são desenvolvidas no anfiteatro (que possui capacidade 

de 400 lugares) um miniauditório.  

As aulas práticas são desenvolvidas nos laboratórios vinculados aos 

Departamentos Acadêmicos de Matemática, Física e Informática. Eventualmente 

também são utilizados laboratórios vinculados ao Departamento de Química.  

O Departamento Acadêmico de Matemática, por meio da Coordenação do 

Curso de Licenciatura em Matemática, gerencia o Laboratório de Matemática 

(sala N101) e o Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores (LIFE) 

(sala N103).  

O Laboratório de Matemática iniciou sua construção a mais de 20 anos e 

conta com uma constante atualização sendo que a mais relevante ocorreu por 

meio de projeto submetido (e aprovado) por docentes vinculados ao Curso de 

Licenciatura em Matemática ao Edital Capes Nº 67/2013. Tal laboratório contém 

um sistema de captação de áudio e vídeos, uma tela interativa smart, além de 
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22 notebooks, 22 ipads, microfones, câmeras de captação de áudio e vídeo 

portáteis, calculadores, livros didáticos, livros paradidáticos, livros científicos, 

materiais manipuláveis, jogos, etc.  

O Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores (LIFE) foi 

inteiramente estruturado por meio de projeto submetido (e aprovado) por 

docentes vinculados ao Curso de Licenciatura em Matemática ao Edital Capes 

Nº 67/2013. Sendo que também contém um sistema de captação de áudio e 

vídeos, além de uma tela interativa smart.    

Os laboratórios vinculados ao Departamento Acadêmico de Física da 

UTFPR, Câmpus Pato Branco, estão localizados nas salas L007, L008 e L009 

do bloco L, e contam com equipamentos voltados ao desenvolvimento de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão vinculadas à essa área do 

conhecimento.  

  Já os laboratórios vinculados ao Departamento Acadêmico de 

Informática estão localizados no Bloco V e estão equipados com computadores 

que possuem softwares diversos, além de acesso à internet. 
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ANEXO A 

 

PROPOSTA DE AJUSTE NAS UNIDADES 

CURRICULARES E SUAS RESPECTIVAS 

JUSTIFICATIVAS. 

 

A matriz aqui proposta contempla as seguintes modificações, por período, 

em relação a atual, de número 534. Apresentamos, na tabela abaixo, 

informações sobre as disciplinas que tiveram alterações em relação à matriz 534. 

Ressaltamos que tal tabela faz a transição de um curso anual para curso 

semestral.  

Quadro X: Proposta de ajuste na matriz curricular 534 do curso de 

Licenciatura em Matemática. 

Matriz Vigente (534) Matriz Proposta  Justificativa 

Disciplina: Cálculo 1 

Primeiro Ano. 

Carga horária (em aulas): 

AT(136), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(08), 

TT(144) 

Pré-requisito: Não há. 

Ementa: Sistemas de 

Números reais. Valor 

Absoluto. Relações de R 

em R. Funções de R em R. 

Funções transcendentes. 

Limites. Limites Infinitos. 

Limites ao infinito. 

Continuidade. Derivadas. 

Diferencial. 

 

 

 

Excluída 

 

Disciplina foi 

dividida, seu 

conteúdo foi 

distribuído em duas 

disciplinas, a saber: 

Cálculo Diferencial 

e Fundamentos da 

Matemática 

Elementar: 

Números e 

Funções. Mudança 

de período para 

contemplar pré-

requisitos. 

Disciplina: Didática 

Primeiro Ano. 

Disciplina: Didática 

Geral 

 

Disciplina foi 
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Carga horária (em aulas): 

AT(68), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(04), 

TT(72) 

Pré-requisito: Não há. 

Ementa: Didática em 

diferentes correntes 

pedagógicas. Aspectos 

teóricos relativos às 

correntes pedagógicas. A 

trajetória da didática no 

Brasil. Perspectivas atuais 

da educação e da didática 

no Brasil. Planejamento, 

seleção e organização de 

conteúdos. Objetivos e 

avaliação. O lugar dos 

recursos didáticos. 

Questões metodológicas 

Terceiro Período. 

Carga horaria (em 

aulas): AT(34), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(02), TT(36) 

Pré-requisito: História da 

Educação, Psicologia da 

Educação  

Ementa: Pressupostos 

teóricos, históricos, 

filosóficos e sociais da 

Didática. Dimensões 

político-sociais, técnicas e 

humanas da Didática e 

suas implicações no 

processo ensino 

/aprendizagem. 

Planejamento, seleção e 

organização de 

conteúdos. Objetivos e 

avaliação. Recursos 

didáticos. Questões 

metodológicas 

deslocada para o 

terceiro período 

para melhor 

adequação aos pré-

requisitos. Mudança 

de carga horária 

para padronização 

demais 

licenciaturas do 

Câmpus. 

Disciplina: Filosofia da 

Educação. 

Primeiro Ano. 

Carga horária (em aulas): 

AT(51), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(03), 

TT(54) 

Pré-requisito: Não há. 

Ementa: Noção de 

filosofia e sua relação com 

a formação do 

conhecimento. Função 

social da Universidade 

como mediadora entre a 

cultura popular e o 

conhecimento dos 

intelectuais. Relação entre 

filosofia, arte e tecnologia. 

As relações da filosofia 

Disciplina: Filosofia da 

Educação 

Primeiro Período. 

Carga horaria (em 

aulas): AT(34), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(02), TT(36) 

Pré-requisito: Não há. 

Ementa: O trabalho, o ser 

humano e a produção da 

cultura (antropologia). O 

pensamento, a linguagem 

e o conhecimento 

(epistemologia). 

 

Atualizado ementa e 

carga horária para 

padronização com 

demais 

licenciaturas do 

Câmpus. 
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com as demais ciências. 

Filosofia, educação e 

desenvolvimento cultural. 

Sentido da filosofia da 

educação como 

fundamento da 

comunicação de massa e 

da livre participação 

política. A filosofia da 

educação e suas relações 

com as demais ciências 

básicas da área 

tecnológica. 

Disciplina: Fundamentos 

da Matemática. 

Primeiro Ano. 

Carga horária (em aulas): 

AT(136), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(08), 

TT(144) 

Pré-requisito: Não há. 

Ementa: Introdução à 

lógica matemática. 

Proposições. Proposições 

com quantificadores. . 

Elementos de inferência 

lógica. Conjuntos (estudo 

axiomático). Álgebra de 

conjuntos. Relações: 

ordem e equivalência.  

Números naturais. 

Indução. Somatórios.  

Funções: injetoras, 

sobrejetoras e bijetoras. 

 

Disciplina: Lógica 

Matemática e Teoria dos 

Conjuntos.  

Segundo Período. 

Carga horaria (em 

aulas): AT(34), AP(00), 

AD(17), APCC(34), 

APS(05), TT(90) 

Pré-requisito: Não há. 

Ementa: Proposições. 

Conectivos. Operações 

lógicas sobre proposições. 

Construção de tabelas-

verdade. Tautologias, 

contradições e 

contingências. Implicação 

lógica. Equivalência 

lógica. Álgebra das 

proposições. Método 

dedutivo. Sentenças 

abertas. Operações 

lógicas sobre sentenças 

abertas. Quantificadores. 

Teoria dos conjuntos. 

Primeiro princípio da 

indução finita. 

Mudança de 

período para alocar 

disciplinas de 

caráter escolar. 

Carga horária 

apropriada para 

ementa. 

Disciplina: Geometria 

Analítica 

Primeiro Ano. 

 

 

Disciplina foi 

dividida em duas 

disciplinas, a saber: 

Geometria 
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Carga horária (em aulas): 

AT(136), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(08), 

TT(144) 

Pré-requisito: Não há. 

Ementa: Sistema de 

coordenadas em três 

dimensões. Translação e 

rotação de eixos. Reta. 

Retas e planos R2. 

Cônicas: parábola, 

circunferência, elipse, 

hiperbóle.  Superfícies em 

R3: esfera, parabolóide, 

elipsóide, hiperbolóide. 

Transformação de 

coordenadas: 

paramétricas, polares, 

esféricas, cilíndricas. 

 

 

Excluída 

Analítica: Vetores e 

Geometria 

Analítica: Cônicas, 

Quádricas e 

Superfícies. 

Mudança de 

período para 

contemplar pré-

requisitos. 

Disciplina: Informática I 

Primeiro Ano. 

Carga horária (em aulas): 

AT(68), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(04), 

TT(72) 

Pré-requisito: Não há. 

Ementa: Introdução à 

Informática.  Sistemas 

Operacionais de 

Microcomputadores 

(Windows...).  Editores de 

texto: Latex. (Miktex) 

Aplicativos na área de 

Matemática: Maple VI, 

Cabri gèomètre. 

Disciplina: Tecnologias 

Digitais no Ensino de 

Matemática 

Primeiro Período. 

Carga horaria (em 

aulas): AT(00), AP(68), 

AD(17), APCC(00), 

APS(05), TT(90) 

Pré-requisito: Não há. 

Ementa: Tecnologias e 

ensino. Editores de Textos 

Matemáticos. Softwares 

Matemáticos. 

Atualização da 

ementa. 

Disciplina: Tópicos de 

Matemática 

Primeiro Ano. 

Carga horária (em aulas): 

AT(68), AP(00), AD(00), 

 

 

Excluída 

Disciplina foi 

ampliada para 

melhor adaptar os 

estudantes a 

Matemática 

Universitária, a 

saber, 
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APCC(00), APS(04), 

TT(72) 

Pré-requisito: Não há. 

Ementa: Funções 

exponenciais e 

logarítmicas. Polinômios. 

Matrizes e determinantes 

de 3ª. Ordem. Sistemas 

lineares. Trigonometria. 

Números complexos. 

Fundamentos da 

Matemática 

Elementar: 

Geometria, 

Fundamentos da 

Matemática 

Elementar: Matrizes 

e Números 

Complexos, 

Fundamentos da 

Matemática 

Elementar: 

Números e 

Funções. 

Disciplina: Introdução à 

Investigação Científica 

Primeiro Ano. 

Carga horária (em aulas): 

AT(51), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(03), 

TT(54) 

Pré-requisito: Não há. 

Ementa: Refletir sobre o 

conhecimento científico 

como resultado de uma 

construção histórica e 

social da produção 

humana a partir de suas 

relações com a realidade. 

Essa reflexão deverá 

fundamentar o estudante 

para a elaboração de 

trabalhos científicos, bem 

como a inserção critica na 

prática social. 

 

 

 

Excluída 

 

Conteúdo foi 

transferido para 

disciplina Trabalho 

de Conclusão de 

Curso 1. 

   

Disciplina: Álgebra 

Linear 

Segundo Ano. 

Carga horária (em aulas): 

AT(102), AP(00), AD(00), 

 

 

Excluída 

 

Disciplina foi 

dividida em duas 

para adequar carga 

horária e período, a 
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APCC(00), APS(06), 

TT(108) 

Pré-requisito: Geometria 

Analítica, Fundamentos da 

Matemática. 

Ementa: Matrizes. 

Determinantes. Sistemas 

de equações lineares. 

Vetores. Espaços 

vetoriais. Espaços 

vetoriais Euclidianos. 

Transformações lineares. 

Matrizes e operadores 

lineares. Autovalores e 

autovetores. Espaços com 

produto interno. Formas 

bilineares, quadráticas e 

hermitianas. 

 saber, Introdução à 

Álgebra Linear e 

Álgebra Linear. 

Disciplina: Cálculo II 

Segundo Ano. 

Carga horária (em aulas): 

AT(136), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(08), 

TT(144) 

Pré-requisito: Cálculo I 

Ementa: Integral 

indefinida - Métodos de 

integração. Integral 

definida – aplicações. 

Funções de R n em R m . 

Bola aberta. Bola fechada. 

Ponto de acumulação.  

Limites e continuidade de 

funções de R n em R m. 

Derivadas e diferenciação 

de funções de várias 

variáveis. Derivadas 

parciais. Derivação 

implícita. Diferencial exata. 

Derivada direcional. 

Gradiente. Aplicações das 

derivadas parciais e 

multiplicadores de 

 

 

Excluída 

 

 

Disciplina foi 

dividida em duas 

disciplinas para 

adequar carga 

horária e período, a 

saber, Cálculo 

Integral e 

Sequências e 

Cálculo de varias 

variáveis. 
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Lagrange. Integrais 

múltiplas e aplicações. 

Disciplina: Didática da 

Matemática 

Segundo Ano. 

Carga horária (em aulas): 

AT(68), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(04), 

TT(72) 

Pré-requisito: Didática 

Ementa: A didática da 

matemática no contexto 

histórico.  Concepções da 

construção do 

conhecimento como linha 

epistemológica e o ensino 

da matemática. Processo 

de ensino aprendizagem 

da matemática, no Ensino 

Fundamental. Processo de 

ensino aprendizagem da 

matemática, no Ensino 

Médio e profissionalizante.  

Matemática e as práticas 

de ensino, pesquisas 

contextualizadas. A 

importância da 

historização da 

matemática.  Métodos e 

técnicas do ensino da 

matemática. Planejamento 

didático. Modalidades de 

avaliação. 

Disciplina: Didática da 

Matemática 

Quarto Período. 

Carga horaria (em 

aulas): AT(68), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Didática 

Geral   

Ementa: O conhecimento 

matemático e o ensino da 

matemática. Didática da 

Matemática: a Influência 

Francesa. A educação 

Matemática como campo 

profissional de ensino e de 

pesquisa.  

 

Mudança de 

período para melhor 

adaptação aos pré-

requisitos, 

atualização da 

ementa. 

Disciplina: Estatística 

Segundo Ano. 

Carga horária (em aulas): 

AT(68), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(04), 

TT(72) 

Pré-requisito: Matemática 

Discreta 

Disciplina: 

Probabilidade e 

Estatística 

Sexto Período 

Carga horaria (em 

aulas): AT(34), AP(00), 

AD(17), APCC(34), 

APS(05), TT(90) 

Mudança de 

período para melhor 

contemplar pré-

requisitos.. 



117 
 

 

Ementa: Estatística 

descritiva: Apresentação 

de dados. Medidas 

estatísticas Elementos de 

probabilidades. Variáveis 

aleatórias e distribuições 

de probabilidades. 

Inferência Estatística. 

Estimação, Teste de 

hipótese. Regressão e 

correlação simples. 

Pré-requisito: 

Matemática Discreta  

Ementa: Elementos de 

probabilidade. Variáveis 

Aleatórias. Distribuições 

de Probabilidade. 

Distribuição Amostral dos 

Estimadores. 

Estimadores. Testes de 

Hipóteses. ANOVA. 

Regressão linear. 

Disciplina: Física Geral I 

Segundo Ano. 

Carga horária (em aulas): 

AT(136), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(08), 

TT(144) 

Pré-requisito: Cálculo I 

Ementa: Movimentos 

unidimensionais e 

bidimensionais.  Vetores.- 

Leis de Newton. - Trabalho 

e energia. Conservação do 

momento linear.- 

Rotações, Conservação do 

momento angular. - 

Mecânica dos fluidos. .- 

Temperatura e dilatação, 

Calorimetria.  - 

Comportamento de 

gases.- Leis da 

Termodinâmica, Máquinas 

térmicas .- Constexto 

histórico. - Aplicações e 

relações com outras áreas. 

Disciplina: Física para 

Licenciatura Matemática 

Quarto Período. 

Carga horaria (em 

aulas): AT(34), AP(34), 

AD(00), APCC(00), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Cálculo 

Diferencial  

Ementa: Movimentos 

unidimensionais e 

bidimensionais. Leis de 

Newton. Trabalho e 

energia. Conservação do 

momento linear. 

Houve necessidade 

de diminuir a carga 

horária e a ementa 

conseguirmos 

contemplar novos 

conteúdos 

(disciplinas de 

caráter escolar e 

TCC) e as normas 

da resolução 

CNE/CP Nº 2/2015.  

Disciplina: Libras I 

Segundo Ano. 

Carga horária (em aulas): 

AT(34), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(02), 

TT(36) 

Disciplina: Libras I 

Quinto Período. 

Carga horária (em 

aulas): AT(34), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(02), TT(36) 

Mudança de 

período para alocar 

disciplinas de 

caráter escolar 
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Pré-requisito: Não há 

Ementa: Línguas de sinais 

e minoria linguística. As 

diferentes línguas de 

sinais. Status da língua de 

sinais no Brasil. Cultura 

surda. Organização 

linguística da libras para 

uso informais e cotidianos. 

Vocabulário, morfologia, 

sintaxe e semântica. A 

expressão corporal como 

elemento linguístico. 

Pré-requisito: Não há 

Ementa: Línguas de 

sinais e minoria linguística. 

As diferentes línguas de 

sinais. Status da língua de 

sinais no Brasil. Cultura 

surda. Organização 

linguística da libras para 

uso informais e cotidianos. 

Vocabulário, morfologia, 

sintaxe e semântica. A 

expressão corporal como 

elemento linguístico. 

Disciplina: Libras II 

Segundo Ano. 

Carga horária (em aulas): 

AT(34), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(02), 

TT(36) 

Pré-requisito: Libras I 

Ementa: A educação de 

surdos no Brasil. Cultura 

surda e produção literária. 

Emprego de libras em 

situações discursivas 

formais: vocabulário, 

morfologia, sintaxe e 

semântica. Prática do uso 

de libras em situações 

discursivas diversas. 

Disciplina: Libras II 

Sexto Período. 

Carga horária (em 

aulas): AT(34), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(02), TT(36) 

Pré-requisito: Libras I 

Ementa: A educação de 

surdos no Brasil. Cultura 

surda e produção literária. 

Emprego de libras em 

situações discursivas 

formais: vocabulário, 

morfologia, sintaxe e 

semântica. Prática do uso 

de libras em situações 

discursivas diversas. 

Mudança de 

período para alocar 

disciplinas de 

caráter escolar 

Disciplina: Matemática 

Discreta 

Segundo Ano. 

Carga horária (em aulas): 

AT(68), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(04), 

TT(72) 

Pré-requisito: Não há 

Ementa: Análise 

combinatória. Binômio de 

Disciplina: Tratamento 

da Informação 

Quinto Período. 

Carga horaria (em 

aulas): AT(34), AP(00), 

AD(00), APCC(34), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Não há  

Ementa: Análise 

Combinatória. Binômio de 

Mudança de 

período para alocar 

disciplinas de 

caráter escolar 
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Newton. Probabilidade. 

Seqüências. Progressões 

Aritméticas. Progressões 

Geométricas. 

Newton. Progressões. 

Noções de Amostragem. 

Tratamento da 

informação. 

Disciplina: Psicologia da 

Educação 

Segundo Ano. 

Carga horária (em aulas): 

AT(68), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(04), 

TT(72) 

Pré-requisito: Filosofia da 

Educação 

Ementa: Introdução ao 

estudo da psicologia. 

Principais teorias do 

século XX. 

Desenvolvimento humano 

e sua relação com a 

aprendizagem. O 

cognitivismo e o sócio-

interacionismo 

Disciplina: Psicologia da 

Educação 

Segundo Período 

Carga horaria (em 

aulas): AT(34), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(02), TT(36) 

Pré-requisito: Filosofia 

da Educação  

Ementa: Diferentes 

teorias sobre processos 

psicológicos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento e suas 

aplicações na educação. 

Atualizado ementa e 

carga horária para 

padronizar com 

demais 

licenciaturas do 

Câmpus. 

Disciplina: Informática II 

Segundo Ano. 

Carga horária (em aulas): 

AT(68), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(04), 

TT(72) 

Pré-requisito: Informática 

I 

Ementa: Algoritmos 

estruturados com 

linguagem de 

programação. Estudo de 

uma linguagem de 

programação de alto nível. 

 

 

Excluída 

Houve necessidade 

exclusão para 

conseguirmos 

contemplar novos 

conteúdos 

(disciplinas de 

caráter escolar e 

TCC) e as normas 

da resolução 

CNE/CP Nº 2/2015. 

   

Disciplina: Estruturas 

Algébricas 

 Disciplina foi 

dividida, seu 
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Terceiro Ano. 

Carga horária (em aulas): 

AT(136), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(08), 

TT(144) 

Pré-requisito: 

Fundamentos da 

Matemática 

Ementa: Os inteiros. 

Números Racionais e 

Corpos. Polinômios. 

Números reais. Números 

Complexos. Lei de 

composição interna. 

Grupos. Anéis e Ideais. 

Corpos. 

 

Excluída 

conteúdo foi 

distribuído em duas 

disciplinas, a saber: 

Introdução às 

Estruturas 

Algébricas e 

Estruturas 

Algébricas. 

Mudança de 

período para 

contemplar pré-

requisitos. 

Disciplina: História da 

Matemática 

Terceiro Ano. 

Carga horária (em aulas): 

AT(68), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(04), 

TT(72) 

Pré-requisito: Cálculo I, 

Cálculo II 

Ementa: História da 

matemática: A matemática 

no Egito, Mesopotânia, 

Grega.  O despertar 

renascentista: A 

matemática nos séculos 

XVII, XVIII e XIX. A 

matemática no Brasil.  As 

idéias modernas em 

matemática 

Disciplina: História da 

Matemática 

Optativa 

Carga horaria (em 

aulas): AT(68), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Didática 

da Matemática 

Ementa: Números. 

Geometria. Álgebra. 

Cálculo. A Matemática no 

Brasil. Ideias Modernas 

em Matemática. 

 

 

Passou a ser 

optativa para liberar 

espaço na matriz 

em face as 

alterações para 

satisfacer as 

normas da 

resolução CNE/CP 

Nº 2/2015. 

Disciplina: 

Instrumentação para o 

Ensino de Matemática 

Terceiro Ano. 

Disciplina: Laboratório 

do Ensino de 

Matemática 

Terceiro Período 

 

Atualizar nome da 

disciplina e 

ementário. 
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Carga horária (em aulas): 

AT(68), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(04), 

TT(72) 

Pré-requisito: Didática da 

Matemática. 

Ementa: Métodos e 

técnicas específicas para o 

ensino da Matemática: 

Resolução de problemas, 

Jogos no Ensino da 

Matemática, História da 

Matemática, Modelagem 

Matemática, 

etnomatemática, 

Investigações 

Matemáticas,  Mídias 

Tecnológicas. 

Carga horaria (em 

aulas): AT(00), AP(68), 

AD(17), APCC(00), 

APS(05), TT(90) 

Pré-requisito: Políticas 

Públicas, gestão escolar e 

a História do Ensino de 

Matemática 

Ementa: Resolução de 

Problemas. Jogos e 

Atividades lúdicas. 

Materiais Manipuláveis. 

Laboratório de Ensino de 

Matemática. 

 

Disciplina: Prática de 

Ensino de Matemática I 

Terceiro Ano. 

Carga horária (em aulas): 

AT(170), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(10), 

TT(180) 

Pré-requisito: Didática da 

Matemática. 

Ementa: Revisão e 

seleção dos conteúdos de 

matemática de Ensino 

Fundamental e preparação 

de projetos.  Investigação 

da realidade educacional. 

Elaboração de projetos 

para atuação nas escolas 

com historização dos 

conteúdos a serem 

trabalhados.  

Desenvolvimento de 

matérias específicas. 

Elaboração de 

instrumentos que 

possibilitem avaliar os 

 

 

Excluída 

Disciplina divida em 

duas disciplinas, a 

saber, Prática de 

Ensino de 

Matemática I e 

Prática de Ensino 

de Matemática II. 
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resultados obtidos com os 

projetos. Elaboração de 

um projeto interdisciplinar. 

Elaboração e construção 

de Recursos Didáticos 

Disciplina: Estrutura e 

Funcionamento do 

Ensino Médio e 

Fundamental 

Terceiro Ano. 

Carga horária (em aulas): 

AT(68), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(04), 

TT(72) 

Pré-requisito: Não há 

Ementa: Análise do 

Sistema Educacional 

Brasileiro dentro de uma 

perspectiva histórica na 

Constituição e da nova 

LDBDE. Lei 9394/96.  

Concepção do Currículo 

sobre a produção dos 

atuais parâmetros 

curriculares nacionais – 

MEC – 1997. Paradigmas 

emergentes em educação. 

 

 

Excluída 

Conteúdo 

distribuídos nas 

disciplinas da área 

de Educação. 

Disciplina: Física Geral II 

Terceiro Ano. 

Carga horária (em aulas): 

AT(102), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(06), 

TT(108) 

Pré-requisito: Física 

Geral I 

Ementa: Oscilações. 

Ondas mecânicas. Luz. 

Óptica geométrica - 

reflexão e refração. Óptica 

Física - reflexão, refração, 

interferência, difração, 

 

 

Excluída 

 

Liberar espaço na 

matriz em face as 

alterações para 

satisfacer as 

normas da 

resolução CNE/CP 

Nº 2/2015. 
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polarização. Eletrostática.  

Eletrodinâmica. - 

Eletromagnetismo, 

Indutores, Ondas 

Eletromagnéticas, 

Corrente Alternada. Parte 

Experimental - Movimento 

oscilatório. Espelhos e 

lentes. Fenômenos 

luminosos e ondulatórios. 

Espectros ópticos. Campo 

elétrico. Resistividade. 

Circuitos. Campo 

magnético. Forças 

magnéticas. Indução 

eletromagnética. 

Disciplina: Cálculo III 

Terceiro Ano. 

Carga horária (em aulas): 

AT(51), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(03), 

TT(54) 

Pré-requisito: Cálculo II 

Ementa: Seqüências de 

Números Reais. Séries de 

Números Reais. 

 

 

Excluída 

Conteúdo absorvido 

pela disciplina 

Cálculo Integral e 

Sequências. 

   

Disciplina: Análise Real 

Quarto Ano. 

Carga horária (em aulas): 

AT(102), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(06), 

TT(108) 

Pré-requisito: Cálculo III 

Ementa: Números reais. O 

conjunto dos números 

reais ampliados.  Espaços 

métricos.  Noções de 

topologia em R.  

Sucessões e séries 

 

 

Excluída 

Disciplina foi divida 

para atualizar 

ementário de forma 

a melhor formação 

dos estudantes, a 

saber, Introdução à 

Análise Matemática 

e Análise 

Matemática 
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numéricas: convergência. 

Limites superior e inferior. 

Testes de convergência. 

Funções: limites, 

continuidade. Teoremas. 

Derivação.  Derivadas de 

ordem superior.  

Integração 

Disciplina: Cálculo 

Numérico 

Quarto Ano. 

Carga horária (em aulas): 

AT(68), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(04), 

TT(72) 

Pré-requisito: Informática 

II 

Ementa: Noções básicas 

sobre erros.  Zeros reais de 

funções reais.  Resolução 

de sistemas de equações 

lineares.  Interpolação.  

Ajuste de curvas.  

Integração Numérica.  

Atividades práticas com 

uso de ferramentas 

computacionais. 

Disciplina: Cálculo 

Numérico 

Optativa 

Carga horaria (em 

aulas): AT(68), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Cálculo 

em várias variáveis. 

Ementa: Noções básicas 

sobre erros. Zeros reais de 

funções reais. Resolução 

de sistemas de equações 

lineares. Interpolação. 

Ajuste de curvas. 

Integração numérica. 

Solução numérica de 

equações diferenciais 

ordinárias. atividades 

práticas com uso de 

ferramentas 

computacionais. 

 

Passou a ser 

optativa para liberar 

espaço na matriz 

em face as 

alterações para 

satisfacer as 

normas da 

resolução CNE/CP 

Nº 2/2015. 

Disciplina: Equações 

Diferenciais 

Quarto Ano. 

Carga horária (em aulas): 

AT(51), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(03), 

TT(54) 

Pré-requisito: Cálculo II 

Ementa: Definições e 

Propriedades de Equações 

Diferencias (EDO e EDP).  

Disciplina: Equações 

Diferenciais Ordinárias. 

Optativa 

Carga horaria (em 

aulas): AT(68), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Cálculo 

em várias variáveis. 

Ementa: Equações 

diferenciais de primeira 

 

Passou a ser 

optativa para liberar 

espaço na matriz 

em face as 

alterações para 

satisfacer as 

normas da 

resolução CNE/CP 

Nº 2/2015. 
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Equações Diferenciais 

Ordinárias de 1ª Ordem.  

Equações Diferenciais 

Ordinárias de 2ª Ordem. 

 

ordem. equações 

diferenciais de segunda 

ordem. sistemas de 

equações diferenciais. 

equações diferenciais 

nãolineares e 

estabilidade. resolução 

das equações diferenciais 

em séries de potências. 

Disciplina: Geometria 

Elementar 

Quarto Ano. 

Carga horária (em aulas): 

AT(102), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(06), 

TT(108) 

Pré-requisito: 

Fundamentos da 

Matemática 

Ementa: Conceitos 

primitivos. Figuras planas. 

Semelhança. 

Congruência. 

Equivalência.  Paralelismo 

e perpendicularismo entre 

retas e planos: aplicações. 

Poliedros convexos. 

Poliedro de Platão. 

Poliedros regulares. 

Prisma. Pirâmide. Cilindro. 

Cone. Esfera. Áreas e 

volumes. Sólidos 

semelhantes. Seções e 

troncos. Inscrição e 

circunscrição de sólidos: 

aplicações. Superfícies e 

sólidos de revolução.- 

Áreas e volumes 

 

 

Excluída 

Disciplina foi 

dividida para melhor 

adaptação ao 

ementário, a saber, 

Geometria 

Euclidiana Plana e 

Construções 

Geométricas e 

Geometria 

Euclidiana Espacial. 

Disciplina: Prática do 

Ensino de Matemática II 

Quarto Ano. 

 

 

Disciplina divida em 

duas disciplinas, a 

saber, Prática de 

Ensino de 

Matemática III e 
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Carga horária (em aulas): 

AT(170), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(10), 

TT(180) 

Pré-requisito: Prática do 

Ensino de Matemática I 

Ementa: Revisão e 

seleção dos conteúdos de 

matemática de Ensino 

Médio e preparação de 

projetos. Investigação da 

realidade educacional.  

Elaboração de projetos 

para atuação nas escolas 

com historização dos 

conteúdos a serem 

trabalhados.  

Desenvolvimento de 

matérias específicas. 

Elaboração de 

instrumentos que 

possibilitem avaliar os 

resultados obtidos com os 

projetos.  Elaboração de 

um projeto interdisciplinar.  

Elaboração e construção 

de Recursos Didáticos. 

Excluída Prática de Ensino 

de Matemática IV. 

   

 Disciplina: 

Fundamentos da 

Matemática Elementar: 

Números e Funções. 

Primeiro Período 

Carga horaria (em 

aulas): AT(00), AP(68), 

AD(00), APCC(00), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Não há. 

Ementa: Equações e 

Inequações. Relação 

entre conjuntos. Funções 

Triviais. Tipos de funções. 

Inclusão de 

disciplina de 

conteúdo escolar 

para tornar a 

transição para o 

ensino superior 

suave. Garantir que 

os pré-requisitos 

para continuidade 

do curso. Diminuir a 

reprovação. 
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Função exponencial e 

função Logarítmica. Arcos 

e Ângulos. Razões 

trigonométricas na 

circunferência. Relações 

Fundamentais. Funções 

Circulares. 

 Disciplina: 

Fundamentos da 

Matemática Elementar: 

Matrizes e Números 

Complexos. 

Primeiro Período 

Carga horaria (em 

aulas): AT(00), AP(68), 

AD(00), APCC(00), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Não há. 

Ementa: Matrizes. 

Determinantes. Sistemas 

lineares. Números 

complexos. Polinômios. 

Equações polinomiais. 

Inclusão de 

disciplina de 

conteúdo escolar 

para tornar a 

transição para o 

ensino superior 

suave. Garantir que 

os pré-requisitos 

para continuidade 

do curso. Diminuir a 

reprovação. 

 Disciplina: 

Fundamentos da 

Matemática Elementar: 

Geometria 

Primeiro Período 

Carga horaria (em 

aulas): AT(00), AP(68), 

AD(00), APCC(00), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Não há. 

Ementa: Noções e 

Proposições Primitivas. 

Segmento de Reta. 

Ângulo. Triângulos. 

Polígonos. Pontos 

notáveis do Triângulo. 

Semelhança de Triângulo. 

Inclusão de 

disciplina de 

conteúdo escolar 

para tornar a 

transição para o 

ensino superior 

suave. Garantir que 

os pré-requisitos 

para continuidade 

do curso. Diminuir a 

reprovação. 
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Casos ou critérios de 

Semelhança. 

Comprimento da 

Circunferência. Áreas de 

Superfícies Planas. 

Poliedros Convexos. 

Prisma. Pirâmide. Cilindro. 

Cone. Esfera. 

Coordenadas cartesianas 

no plano. Retas. Teoria 

angular. Circunferência. 

 Disciplina: Geometria 

Analítica: Vetores 

Segundo Período 

Carga horaria (em 

aulas): AT(34), AP(00), 

AD(17), APCC(34), 

APS(05), TT(90) 

Pré-requisito: 

Fundamentos da 

Matemática Elementar: 

Geometria 

Ementa: Vetores. 

Produtos entre vetores. 

Sistemas de coordenadas. 

Equações de Reta e 

Plano. Interseção de Reta 

e Plano. Posição relativa 

de Reta e Plano.  

Perpendicularidade e 

Ortogonalidade. 

Inclusão de 

disciplina. Conteúdo 

estava na disciplina 

Geometria 

Analítica. 

 Disciplina: Geometria 

Euclidiana Plana  

Segundo Período 

Carga horaria (em 

aulas): AT(34), AP(00), 

AD(17), APCC(34), 

APS(05), TT(90) 

Pré-requisito: 

Fundamentos da 

Inclusão de 

disciplina. Conteúdo 

estava na disciplina 

Geometria 

Elementar. 
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Matemática Elementar: 

Geometria 

Ementa: Conceitos 

Geométricos Básicos. 

Congruência de 

Triângulos. Lugares 

geométricos. 

Proporcionalidade e 

semelhança. Áreas de 

figuras Planas. 

Trigonometria e 

Geometria. 

 Disciplina: História da 

Educação 

Segundo Período 

Carga horaria (em 

aulas): AT(34), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(02), TT(36) 

Pré-requisito: Filosofia 

da Educação 

Ementa: Estudos das 

raízes históricas da 

educação da antiguidade 

até o advento dos tempos 

modernos. Temas 

relevantes para a 

compreensão da 

educação no Brasil e no 

mundo. 

Inclusão de 

disciplina, atender 

resolução CNE/CP 

Nº 2/2015. 

 Disciplina: Políticas 

Públicas, Gestão 

Escolar e a História do 

Ensino de Matemática 

Segundo Período 

Carga horaria (em 

aulas): AT(68), AP(00), 

AD(17), APCC(00), 

APS(05), TT(90) 

Inclusão de 

disciplina, atender 

resolução CNE/CP 

Nº 2/2015. 
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Pré-requisito: Filosofia 

da Educação  

Ementa: As políticas 

educacionais, a legislação 

e suas implicações para a 

organização da atividade 

escolar. Gestão 

educacional, e dos 

processos educativos 

escolares e não escolares. 

Projeto Político 

Pedagógico. História do 

Ensino de Matemática no 

Brasil. 

 Disciplina: Cálculo 

Diferencial 

Terceiro Período 

Carga horaria (em 

aulas): AT(51), AP(00), 

AD(17), APCC(17), 

APS(05), TT(90) 

Pré-requisito: 

Fundamentos da 

Matemática Elementar: 

Números e Funções. 

Ementa: Funções de R 

em R. Limite e 

continuidade. Derivada. 

Inclusão de 

disciplina, conteúdo 

estava na disciplina 

Cálculo 1. 

 Disciplina: Construções 

Geométricas e 

Geometria Euclidiana 

Espacial. 

Terceiro Período 

Carga horaria (em 

aulas): AT(34), AP(00), 

AD(17), APCC(34), 

APS(05), TT(90) 

Pré-requisito: Geometria 

Euclidiana Plana  

Ementa: Construções 

Inclusão de 

disciplina, conteúdo 

estava na disciplina 

Geometria 

Elementar e na 

disciplina optativa 

Desenho 

geométrico.  
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Geométricas 

Elementares. Segmentos 

construtíveis – expressões 

algébricas. Equivalência 

de Áreas. Conceitos 

básicos em Geometria 

Espacial. Alguns sólidos 

simples. Poliedros 

convexos. Volumes de 

sólidos. 

 Disciplina: Psicologia da 

Educação Matemática 

Terceiro Período 

Carga horaria (em 

aulas): AT(34), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(02), TT(36) 

Pré-requisito: Psicologia 

da Educação 

Ementa: Principais 

abordagens da psicologia 

educacional e suas 

aplicações ao ensino e à 

aprendizagem da 

Matemática.  A formação 

dos conceitos 

matemáticos. Cognição e 

Metacognição e a relação 

com a Educação 

Matemática.  Neurociência 

e Neuropsicologia. 

Transtornos de 

Aprendizagem. Os afetos 

na aprendizagem 

matemática. Discussão de 

pesquisas recentes da 

área. 

Inclusão de 

disciplina, atender 

resolução CNE/CP 

Nº 2/2015. 

 Disciplina: Diversidade, 

Direitos Humanos e o 

Ensino de Matemática 

Terceiro Período 

Inclusão de 

disciplina, atender 

resolução CNE/CP 

Nº 2/2015. 
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Carga horaria (em 

aulas): AT(68), AP(00), 

AD(34), APCC(00), 

APS(06), TT(108) 

Pré-requisito: Políticas 

Públicas, gestão escolar e 

a História do Ensino de 

Matemática 

Ementa: Direitos 

humanos. Diversidades e 

ensino da Matemática 

(Educação escolar 

indígena. Educação do 

campo. Educação escolar 

quilombola. Direitos 

educacionais de 

adolescentes e jovens em 

cumprimento de medidas 

socioeducativas. 

Educação ambiental). 

Educação especial. 

Educação de jovens e 

adultos. Educação 

profissional e técnica de 

nível médio.  

 Disciplina: Geometria 

Analítica: Cônicas, 

Quádricas e Superfícies 

Quarto Período 

Carga horaria (em 

aulas): AT(34), AP(00), 

AD(17), APCC(34), 

APS(05), TT(90) 

Pré-requisito: Geometria 

Analítica, Vetores 

Ementa: Mudança de 

sistemas de coordenadas. 

Elipse, Hipérbole e 

Parábola. Cônicas. 

Superfícies Esférica. 

Quádricas. Geração de 

Superfícies. 

Inclusão de 

disciplina, conteúdo 

estava na disciplina 

Geometria 

Analítica. 
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 Disciplina: Cálculo 

Integral e sequências. 

Quarto Período 

Carga horaria (em 

aulas): AT(51), AP(00), 

AD(17), APCC(17), 

APS(05), TT(90) 

Pré-requisito: Cálculo 

Diferencial  

Ementa: Integral de 

funções de uma variável 

real a valores reais. 

Sequências numéricas. 

Séries num  

 

Inclusão de 

disciplina, conteúdo 

estava nas 

disciplinas Cálculo 2 

e Cálculo 3. 

 Disciplina: Tendências 

em Educação 

Matemática 

Quarto Período 

Carga horaria (em 

aulas): AT(34), AP(34), 

AD(17), APCC(00), 

APS(05), TT(90) 

Pré-requisito: 

Diversidade, Direitos 

Humanos e o Ensino da 

Matemática  

Ementa: Modelagem 

Matemática. 

Etnomatemática. História 

da Matemática. 

Investigações 

Matemáticas. TIC. Análise 

de Erros 

Inclusão de 

disciplina, atender 

resolução CNE/CP 

Nº 2/2015. 

 Disciplina: Introdução à 

Álgebra Linear. 

Quinto Período 

Carga horaria (em 

aulas): AT(51), AP(00), 

Inclusão de 

disciplina, conteúdo 

estava na disciplina 

Álgebra Linear. 
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AD(17), APCC(17), 

APS(05), TT(90) 

Pré-requisito: Pré-

requisito: Fundamentos 

da Matemática Elementar: 

Matrizes e Números 

Complexos 

Ementa: Espaços 

Vetoriais. Transformações 

Lineares. Opeadores 

Lineares. 

 Dsciplina: Cálculo em 

Várias Variáveis. 

Quinto Período 

Carga horaria (em 

aulas): AT(51), AP(00), 

AD(17), APCC(17), 

APS(05), TT(90) 

Pré-requisito: Cálculo 

Integral e sequências      

Ementa: Funções de R 

em R^{n}. Funções de 

R^{n} em R. Integração 

Múltipla. 

Inclusão de 

disciplina, conteúdo 

estava na disciplina 

Cálculo 2 

 Disciplina: Prática do 

Ensino de Matemática I 

Quinto Período 

Carga horaria (em 

aulas): AT(00), AP(68), 

AD(34), APCC(00), 

APS(06), TT(108) 

Pré-requisito: Pré-

requisito: Didática da 

Matemática. Tendências 

em Educação Matemática 

Ementa: Planejamento 

Didático e Avaliação no 

Ensino da Matemática na 

Educação Básica, 

considerando os 

Inclusão de 

disciplina, conteúdo 

estava na disciplina 

Prática do Ensino 

de Matemática I. 
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diferentes contextos 

educacionais como a 

educação especial e a 

educação de jovens e 

adultos. Elaboração e 

construção de Sequências 

e Recursos Didáticos 

voltados ao ensino da 

matemática na educação 

básica. Análise de 

Bibliografias, 

especialmente livros 

Didáticos, destinados ao 

ensino da Matemática da 

Educação Básica. 

Investigação da Realidade 

Educacional na Educação 

Básica, considerando os 

diferentes contextos 

educacionais como a 

educação especial e a 

educação de jovens e 

adultos. 

 Disciplina: Álgebra 

Linear. 

Sexto Período 

Carga horaria (em 

aulas): AT(51), AP(00), 

AD(17), APCC(17), 

APS(05), TT(90) 

Pré-requisito: Introdução 

a Álgebra Linear     

Ementa: Espaços com 

produto interno, 

Ortogonalidade. 

Diagonalização: 

Autovalores e 

Autovetores. Formas 

canônicas. 

Inclusão de 

disciplina, conteúdo 

estava na Álgebra 

Linear. 

 Disciplina: Trabalho de 

Conclusão de Curso I 

Sexto Período 

Inclusão de 

disciplina para 

atender os 

regulamentos da 
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Carga horaria (em 

aulas): AT(34), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(38), TT(72) 

Pré-requisito: 6º período. 

Ementa: Elaboração de 

proposta de trabalho 

científico e/ou tecnológico, 

envolvendo temas 

abrangidos pelo curso: 

Desenvolvimento do 

trabalho proposto. 

UTFPR. 

 Disciplina: Prática do 

Ensino de Matemática II. 

Sexto Período 

Carga horaria (em 

aulas): AT(00), AP(68), 

AD(34), APCC(00), 

APS(06), TT(108) 

Pré-requisito: Prática do 

Ensino de Matemática I 

Ementa: Planejamento 

Didático e Avaliação para 

o Ensino da Matemática 

nos anos Finais do Ensino 

Fundamental, 

considerando os 

diferentes contextos 

educacionais, como a 

educação especial e a 

educação de jovens e 

adultos. Elaboração e 

construção de Sequências 

e Recursos Didáticos 

voltados ao ensino da 

matemática nos anos 

Finais do Ensino 

Fundamental, 

considerando também os 

diferentes contextos 

educacionais, como a 

educação especial e a 

educação de jovens e 

Inclusão de 

disciplina, conteúdo 

estava na disciplina 

Prática do Ensino 

de Matemática I. 
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adultos. Análise de 

Bibliografias, 

especialmente livros 

Didáticos, destinados ao 

ensino da Matemática nos 

anos Finais do Ensino 

Fundamental, na 

educação especial e  na 

educação de jovens e 

adultos. Investigação da 

Realidade Educacional 

nos anos Finais do Ensino 

Fundamental, 

considerando os 

diferentes contextos 

educacionais como a 

educação especial e a 

educação de jovens e 

adultos. Estudo de 

conteúdos de Matemática 

pertencentes ao Currículo 

dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental, quanto aos 

aspectos técnicos e 

Metodológicos, 

considerando também o 

contexto da educação de 

jovens e Adultos. 

 Disciplina: Introdução 

às Estruturas 

Algébricas. 

Sétimo Período 

Carga horaria (em 

aulas): AT(34), AP(00), 

AD(00), APCC(34), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Álgebra 

Linear     

Ementa: Introdução à 

Aritmética dos números 

inteiros. Relações 

Binárias. Aplicações. 

Inclusão de 

disciplina, conteúdo 

estava na disciplina 

Estruturas 

Algébricas. 
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Operações - Leis de 

composição interna 

 Disciplina: Introdução à 

Análise Matemática. 

Sétimo Período 

Carga horaria (em 

aulas): AT(34), AP(00), 

AD(00), APCC(34), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Cálculo 

em várias variáveis .     

Ementa: Números 

Naturais via os Axiomas 

de Peano. Números Reais 

como lugar geométrico da 

Reta orientada com 

segmento unitário. 

Topologia da Reta. 

Inclusão de 

disciplina, Conteúdo 

estava na disciplina 

Análise Real, com 

enfoque à práticas 

do ensino de 

matemática escolar 

 Disciplina: Prática do 

Ensino de Matemática 

III. 

Sétimo Período 

Carga horaria (em 

aulas): AT(00), AP(68), 

AD(34), APCC(00), 

APS(06), TT(108) 

Pré-requisito: Prática do 

Ensino de Matemática II 

Ementa: Planejamento 

Didático e Avaliação para 

o Ensino da Matemática 

no Ensino Médio, 

considerando os 

diferentes contextos 

educacionais, como a 

educação profissional e 

técnica, a educação de 

jovens e adultos e, a 

educação à distância. 

Elaboração e construção 

de Sequências e Recursos 

Inclusão de 

disciplina, conteúdo 

estava na disciplina 

Prática do Ensino 

de Matemática II. 
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Didáticos voltados ao 

ensino da matemática no 

Ensino Médio, 

considerando também os 

diferentes contextos 

educacionais, como a 

educação profissional e 

técnica, a educação de 

jovens e adultos e, a 

educação à distância. 

Análise de Bibliografias, 

especialmente livros 

Didáticos, destinados ao 

ensino da Matemática no 

Ensino Médio, na 

educação profissional e 

técnica, na educação de 

jovens e adultos e na 

educação à distância. 

Investigação da Realidade 

Educacional no Ensino 

Médio, considerando os 

diferentes contextos 

educacionais como a 

educação profissional e 

técnica, a educação de 

jovens e adultos e, a 

educação à distância. 

Estudo de conteúdos de 

Matemática pertencentes 

ao Currículo do Ensino 

Médio e nos diferentes 

contextos educacionais 

(como a educação 

profissional e técnica, a 

educação de jovens e 

adultos e, a educação a 

distância) quanto aos 

aspectos técnicos e 

metodológicos. 

 Disciplina: Trabalho de 

Conclusão de Curso II 

Sétimo Período 

Carga horaria (em 

aulas): AT(34), AP(00), 

Inclusão de 

disciplina para 

atender os 

regulamentos da 

UTFPR. 
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AD(00), APCC(00), 

APS(38), TT(72) 

Pré-requisito: TCC I 

Ementa: 

Desenvolvimento e 

finalização do projeto de 

pesquisa iniciado na 

disciplina Trabalho de 

Conclusão de Curso I. 

Redação de monografia e 

apresentação de trabalho. 

 Disciplina: Estruturas 

Algébricas. 

Oitavo Período 

Carga horaria (em 

aulas): AT(68), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Introdução 

as Estruturas Algébricas    

Ementa: Grupos e 

subgrupos. 

Homomorfismos 

eisomorfismos de grupo. 

Grupos cíclicos. Classes 

laterais – Teorema de 

Lagrange. Subgrupos 

normais – Grupos 

quocientes. Anéis. 

Homomorfismo e 

isomorfismo de anéis. 

Ideais em um anel 

comutativo. Anéis 

quocientes. 

Inclusão de 

disciplina, conteúdo 

estava na disciplina 

Estruturas 

Algébricas. 

 Disciplina: Introdução às 

Geometrias Não-

Euclidianas. 

Oitavo Período 

Carga horaria (em 

aulas): AT(00), AP(00), 

Inclusão de 

disciplina para 

atender as Diretizes 

Curriculares da 

Educação Básica  - 

Matemática do 

estado do Paraná 
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AD(17), APCC(68), 

APS(05), TT(90) 

Pré-requisito: 

Construções Geométricas 

e Geometria Euclidiana 

Espacial. 

Ementa: Geometria 

Euclidiana. Contexto 

histórico. A Geometria 

hiperbólica. Consistência 

da Geometria Hiperbólica. 

Introdução aos fractais. 

Aprendendo famosos 

fractais, precursores. 

Criando fractais. 

Explorando fractais na 

sala de aula. A Geometria 

do Globo Terrestre. 

Geometria do táxi. 

Matemática e Arte. A 

Geometria de Escher. 

 Disciplina: Análise 

Matemática 

Oitavo Período 

Carga horaria (em 

aulas): AT(68), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Introdução 

à Análise Matemática 

para Licenciatura. 

Ementa: Limites de 

funções reais. 

Continuidade de funções 

reais. Derivadas de 

funções reais. Séries de 

Taylor de funções reais. 

Inclusão de 

disciplina, conteúdo 

estava na disciplina 

Análise Real. 

 Disciplina: Prática do 

Ensino de Matemática 

IV. 

Oitavo Período 

Inclusão de 

disciplina, conteúdo 

estava na disciplina 

Prática do Ensino 
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Carga horaria (em 

aulas): AT(00), AP(68), 

AD(34), APCC(00), 

APS(06), TT(108) 

Pré-requisito: Prática do 

Ensino de Matemática III 

Ementa: Elaboração de 

projetos de intervenção 

pedagógica voltados para 

o ensino da matemática na 

educação básica (Anos 

Finais do Ensino 

Fundamental e Ensino 

Médio), considerando 

também as diferentes 

modalidades educacionais 

(Educação de Jovens e 

Adultos, Educação 

Especial, Educação 

Profissional e 

Tecnológica, Educação do 

Campo, Educação Escolar 

Indígena, Educação a 

Distância e Educação 

Escolar Quilombola), a 

diversidade regional e 

nacional (diversidade de 

gênero, sexual, social, 

religiosa e de faixa 

geracional) e as relações 

entre educação, trabalho, 

diversidade, direitos 

humanos, cidadania, 

educação ambiental, entre 

outras problemáticas 

centrais da sociedade 

contemporânea. 

de Matemática II. 

Disciplina: Matemática 

Comercial e Financeira 

Optativa 

Carga horária (em aulas): 

AT(102), AP(00), AD(00), 

Disciplina: Matemática 

Financeira 

Sétimo Período. 

Carga horaria (em 

aulas): AT(34), AP(00), 

Disciplina antes 

optativa passou a 

ser obrigatória com 

atualização da 

ementa. 



143 
 

 

APCC(00), APS(06), 

TT(108) 

Pré-requisito: 

Fundamentos da 

Matemática 

Ementa: Razões-

proporções. Regra de três. 

Operações sobre 

mercadorias. Inflação X 

correção monetária. Juros 

simples e compostos. 

Taxas: proporcionais. 

equivalentes. efetivas e 

nominais. Descontos 

simples e compostos. 

Fluxo de 

caixa/equivalência de 

capitais. Séries de 

pagamentos (séries 

uniformes e séries não-

uniformes). Sistemas de 

amortizações. 

Depreciação. 

Aplicações/investimentos 

(séries uniformes e séries 

não–uniformes). 

AD(17), APCC(34), 

APS(05), TT(90) 

Pré-requisito: Estatística       

Ementa: Séries não 

uniformes. Depreciação. 

Análise de investimentos. 

Disciplina: Desenho 

Geométrico e Geometria 

Descritiva 

Optativa 

Carga horária (em aulas): 

AT(102), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(06), 

TT(108) 

Pré-requisito: Não há 

Ementa:  

 

 

 

Excluída 

Ementa absorvida 

pelas disciplinas 

Geometria 

Euclidiana Plana e 

Construções 

Geométricas e 

Geometria 

Euclidiana Espacial.  

Disciplina: 

Biomatemática 

Optativa 

Disciplina: 

Biomatemática 

Optativa. 

Atualização da 

ementa em face da 

nova carga horária. 
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Carga horária (em aulas): 

AT(102), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(06), 

TT(108) 

Pré-requisito: 

Fundamentos da 

Matemática, Cálculo I, 

Geometria Analítica. 

Ementa: A natureza dos 

modelos matemáticos, 

correlativos e explicativos.  

A teoria científica e o papel 

da matemática. 

Demonstração matemática 

e física. Os objetivos da 

construção de modelos, 

dimensão e similaridade. 

Anatomia de modelos 

matemáticos.  

Instrumentos matemáticos 

básicos na construção de 

modelos. Análise das 

propriedades do modelo.  

Métodos para o 

desenvolvimento de 

modelos. Modelos 

probabilísticos e 

dinâmicos. Análise de 

sensibilidade e ajuste de 

curvas. 

Carga horaria (em 

aulas): AT(68), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Estatística 

Ementa: Modelos 

matemáticos. Aplicações 

da matemática, 

probabilidade e estatística 

em biomatemática. 

 

Disciplina: Pesquisa 

Operacional 

Optativa 

Carga horária (em aulas): 

AT(102), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(06), 

TT(108) 

Pré-requisito: Não há 

Ementa: Introdução à 

Pesquisa Operacional. 

Otimização Matemática. 

Programação Linear (PL). 

Algoritmo Simplex. 

Disciplina: Programação 

Linear 

Optativa 

Carga horária (em 

aulas): AT(68), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Não há 

Ementa: Introdução a 

pesquisa operacional 

(PO). Programação linear 

(PL). Teoria da PL.  

Método simplex. 

Atualização da 

ementa em face da 

nova carga horária. 
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Programação Inteira. 

Problema de Transportes, 

Redes: Apresentação dos 

problemas clássicos. 

 

 

Dualidade e análise de 

sensibilidade.  Problema 

do transporte. Otimização 

de redes.  Tópicos em PL. 

 

Disciplina: Variáveis 

Complexas 

Optativa 

Carga horária (em aulas): 

AT(102), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(06), 

TT(108) 

Pré-requisito: Não há 

Ementa: Números 

complexos. Topologia de 

C. Funções analíticas, 

Equações de Cauchy-

Riemann. Funções 

Harmonicas. Integração. 

Teorema de Cauchy-Gor 

sat. Fórmula integral de 

Cauchy. Séries de Taylor. 

Princípio de Máximo. 

Teorema de Liouville. 

Singularidades isoladas. 

Séries de Laurent. 

Teoremas de resíduos e 

aplicações. 

Disciplina: Variáveis 

Complexas 

Carga horaria (em 

aulas): AT(68), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Cálculo 

em várias variáveis. 

Ementa: Números 

complexos. funções 

analíticas de uma variável 

complexa. sequências de 

números complexos. 

integração de funções 

complexas. séries de 

potências. séries de 

Laurent. singularidades e 

resíduos. 

Atualização da 

ementa em face da 

nova carga horária. 

Disciplina: Matemática 

Finita 

Optativa 

Carga horária (em aulas): 

AT(102), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(06), 

TT(108) 

Pré-requisito: Não há 

Ementa: Permutações e 

combinações, funções 

geradoras. Relações de 

 

 

Excluída 

Adaptação a nova 

estrutura curricular. 
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recorrência. Teoria dos 

grafos. Árvores. 

Disciplina: História e 

Filosofia da Educação 

Optativa 

Carga horária (em aulas): 

AT(102), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(06), 

TT(108) 

Pré-requisito: Filosofia da 

Educação. 

Ementa: Filosofia e 

Filosofia da Educação. 

Pressupostos filosóficos 

que fundamentam as 

concepções de educação. 

O homem e suas relações 

com o mundo. A 

articulação das reflexões 

filosóficas com os avanços 

científicos nas áreas que 

são objeto de estudo do 

curso. A explicitação dos 

pressupostos dos atos de 

educar, ensinar e 

apreender em relação às 

situações de 

transformação cultural da 

sociedade. A Práxis 

educativa contemporânea. 

 

 

 

 

 

 

 

Excluída 

 

Adaptação a nova 

estrutura 

organizacional do 

câmpus. 

Disciplina: Modelagem 

matemática 

Optativa 

Carga horária (em aulas): 

AT(102), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(06), 

TT(108) 

Pré-requisito: Cálculo II, 

Fundamentos da 

Matemática 

 

 

Excluída 

Adaptação a nova 

estrutura curricular. 



147 
 

 

Ementa: Modelos e 

Modelagem Matemática. 

Modelagem Matemática no 

âmbito educacional. 

técnicas de Modelagem. 

evolução de modelos. 

atividades de modelagem 

matemática voltadas à sala 

de aula. 

Disciplina: Teoria dos 

Números 

Optativa 

Carga horária (em aulas): 

AT(102), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(06), 

TT(108) 

Pré-requisito: Estruturas 

Algébricas 

Ementa: Indução 

Matemática. Divisibilidade. 

Máximo Divisor Comum e 

Mínimo Múltiplo Comum 

de Números Inteiros. 

Números Primos. 

Equações diofantinas e 

congruência. 

 

 

Excluída 

Adaptação a nova 

estrutura curricular. 

Disciplina: Sociologia da 

Educação 

Optativa 

Carga horária (em aulas): 

AT(102), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(06), 

TT(108) 

Pré-requisito: Psicologia 

da Educação 

Ementa: Interpretar a 

relação educação e 

sociedade e educação e 

sociologia. Estudo sobre o 

tratamento teórico 

recebido pela educação no 

 

 

Excluída 

 

Adaptação a nova 

estrutura 

organizacional do 

câmpus. 
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discurso sociológico dos 

autores clássicos das 

Ciências Sociais (Marx, 

Durkheim, Weber) e no 

discurso dos autores 

contemporâneos. 

Disciplina: Seminário 

para resolução de 

Problemas 

Optativa 

Carga horária (em aulas): 

AT(102), AP(00), AD(00), 

APCC(00), APS(06), 

TT(108) 

Pré-requisito: Didática, 

Fundamentos da 

Matemática, 

Ementa: A resolução de 

problemas como 

metodologia de ensino. 

Auxílio ao estudante. 

Questões, 

recomendações, 

operações mentais, 

generalidades. Professor e 

estudante, imitação e 

prática. Fases na 

resolução de problemas: 

compreensão do 

problema, estabelecimento 

de um plano, execução de 

um plano, retrospecto. 

 

 

Disciplina: Resolução 

de Problemas e o 

Ensino de Matemática. 

Optativa. 

Carga horaria (em 

aulas): AT(68), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Didática 

da Matemática 

Ementa: Aspectos 

teóricos e conceituais da 

resolução de problemas. 

A resolução de problemas 

como eixo metodológico 

do ensino da matemática. 

A resolução de problemas 

e o ensino da Matemática 

escolar. Pesquisas em 

Educação Matemática 

sobre resolução de 

problemas. 

Atualização da 

ementa em face da 

nova carga horária. 

 Disciplina: Espaços 

Métricos 

Optativa 

Carga horaria (em 

aulas): AT(68), AP(00), 

Adaptação a nova 

estrutura curricular. 
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AD(00), APCC(00), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Cálculo 

em várias variáveis. 

Ementa: Espaços 

métricos. Funções 

contínuas. Linguagem 

básica da topologia. 

Conjuntos conexos. 

Limites. 

 Disciplina: Cálculo 

Vetorial 

Optativa 

Carga horaria (em 

aulas): AT(68), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Cálculo 

em várias variáveis. 

Ementa: Campos  

Vetoriais. Integrais de 

Linha. Integrais de Linha 

no Plano e no Espaço. 

Integrais de Linha de 

Campos Vetoriais. 

Teorema Fundamental 

para as Integrais de 

Linha. Independência do 

Caminho. Campo Vetorial 

Conservativo.Teorema de 

Green. Rotacional e 

Divergência. Integrais de 

Superfície de Campos 

Vetoriais.O Teorema de 

Stokes.O Teorema da 

Divergência 

Adaptação a nova 

estrutura curricular. 

 Disciplina: Introdução à 

Geometria Diferencial. 

Optativa 

Carga horaria (em 

aulas): AT(68), AP(00), 

Adaptação a nova 

estrutura curricular. 
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AD(00), APCC(00), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Cálculo 

em várias variáveis. 

Ementa: Conceitos 

básicos. Curvas 

regulares. Superfícies 

regulares. Formas 

Fundamentais. Geometria 

Intrínseca. 

   

 Disciplina: Teoria de 

Códigos e Criptografia 

Optativa 

Carga horaria (em 

aulas): AT(68), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Introdução 

à Álgebra Linear. 

Ementa: Códigos 

corretores de erros. 

Corpos finitos. Familias 

de códigos. Códigos 

lineares. Códigos MDS. 

Criptografia. 

 

Adaptação a nova 

estrutura curricular. 

 Disciplina: Teoria de 

Grafos 

Optativa 

Carga horaria (em 

aulas): AT(68), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Introdução 

à Álgebra Linear. 

Ementa: Conceitos 

básicos de grafos. 

Adaptação a nova 

estrutura curricular. 
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Árvores. Caminhos. 

Subconjuntos de vértices 

e arestas. Coloração em 

grafos. Caixeiro-viajante.   

 Disciplina: Métodos de 

Matemática Aplicada. 

Optativa 

Carga horaria (em 

aulas): AT(68), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Cálculo 

em várias variáveis. 

Ementa: Séries de 

Fourier. tópicos de 

equações diferencias 

parciais. a transformada 

de Fourier. a 

transformada de Laplace. 

a transformada Z. 

Adaptação a nova 

estrutura curricular. 

 Disciplina: Tópicos 

especiais em estatística 

Optativa 

Carga horaria (em 

aulas): AT(68), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Estatística 

Ementa: Estatística 

Bayesiana. Planejamento 

experimental 

Adaptação a nova 

estrutura curricular. 

 Disciplina: Educação 

Inclusiva e o ensino de 

matemática. 

Optativa 

Carga horaria (em 

aulas): AT(68), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(04), TT(72) 

Adaptação a nova 

estrutura curricular. 
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Pré-requisito: Didática 

da Matemática 

Ementa: Introdução a 

fundamentos e 

documentos oficiais 

relativos à Educação 

Inclusiva. - A formação do 

professor de matemática 

para a inclusão de 

estudantes portadores de 

necessidades especiais. - 

Reflexões sobre 

pesquisas e ações 

educativas desenvolvidas 

na interface entre Ensino 

de Matemática e 

Educação Inclusiva. -  

Atividades para o Ensino 

de Matemática, em uma 

perspectiva inclusiva.  

 Disciplina: Educação de 

Jovens e Adultos e o 

Ensino de Matemática 

Optativa 

Carga horaria (em 

aulas): AT(68), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Didática 

da Matemática 

Ementa: História e 

política da educação de 

jovens e adultos no Brasil, 

no Paraná e tendências 

atuais. Concepções sobre 

educação de jovens e 

adultos e educação 

popular: práticas 

educativas e ideologias 

subjacentes. A 

apropriação do 

conhecimento matemático 

como entendimento da 

Adaptação a nova 

estrutura curricular. 
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realidade e de condição 

da cidadania. 

 Disciplina: Análise de 

erros e a avaliação no 

ensino de Matemática 

Optativa 

Carga horaria (em 

aulas): AT(68), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Didática 

da Matemática 

Ementa: Avaliação e o 

Ensino da Matemática. 

Constituição da Análise 

de Erros como 

Metodologia de ensino e 

Pesquisa. Análise de 

erros em questões 

Matemáticas. Análise de 

pesquisas que versam 

sobre a Análise de Erros, 

Avaliação e Educação 

Matemática.  

Adaptação a nova 

estrutura curricular. 

 Disciplina: 

Representações 

semióticas e o ensino 

de Matemática 

Optativa 

Carga horaria (em 

aulas): AT(68), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Didática 

da Matemática 

Ementa: Semiótica e 

representações. Registros 

de Representações 

Semióticas (RRS) e a 

Teoria de Duval. RRS e o 

processo  de ensino e a 

Adaptação a nova 

estrutura curricular. 
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aprendizagem da 

Matemática. 

 Disciplina: Tecnologias 

Digitais e a Educação 

Matemática: Ênfase em 

Produção de Material 

Digital 

Optativa 

Carga horaria (em 

aulas): AT(68), AP(00), 

AD(00), APCC(00), 

APS(04), TT(72) 

Pré-requisito: Didática 

da Matemática 

Ementa: Tecnologias 

Digitais e o Ensino da 

Matemática. Ensino 

Híbrido. Produção de 

Materiais Digitais 

utilizáveis em processos 

educacionais. Análise de 

pesquisas que versam 

sobre Tecnologias 

Digitais. 

 

 

 

 


