
 

1 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

DEPARTAMENTO DE MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO CURRICULAR DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

MATEMATICA: Formação inicial segunda licenciatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Velho 

2010



 

2 

 

 

REITORIA 

Reitora: Profª. Drª. Maria Berenice Alho da Costa Tourinho 

Vice-Reitora: Profª. Drª. Maria Cristina Victorino de França 

 

PRÓ-REITORIAS 

Pró-Reitor de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis: Profº Ms. Rubens Vaz Cavalcante 

Pró-Reitor de Graduação: Profº. Jorge Luiz Coimbra de Oliveira 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação: Profº Dr. Ari Miguel Teixeira Ott 

Pró-Reitora de Administração e Gestão de Pessoas: Ivanda Soares da Silva 

Pró-Reitor de Planejamento: Profº. Dr. Osmar Siena 

 

NÚCLEOS 

Núcleo de Ciências Exatas e da Terra: Profº. Dr. Marcelo Vergotti 

Núcleo de Ciências Humanas: Profº. Dr. Júlio César Barreto Rocha 

Núcleo de Ciências Sociais: Profº. Dr. Theóphilo Alves de Souza Filho 

Núcleo de Saúde: Drª. Ivete de Aquino Freire 

Núcleo de Tecnologia: Profº. Dr. Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior 

 

CAMPI UNIVERSITÁRIOS 

Campus de Porto Velho: Sede 

Campus de Ariquemes: Profº. Dr. Antonio Carlos Maciel 

Campus de Ji-Paraná: Profª. Drª. Aparecida Augusta da Silva 

Campus de Cacoal: Profª. Drª. Eleonice de Fátima Dal Magro 

Campus de Guajará-Mirim: Profº. Dr. Dorosnil Alves Moreira 

Campus de Rolim de Moura: Profº. Ms. Adjalma Campos de França Neto 

Campus de Vilhena: Profª. Dra. Maria do Socorro Pessoa 

 

EQUIPE DE ELABORAÇÃO  

Prof.ª Dr.ª Ana Luzia de Souza Silva 

Prof. Ms. Eudes Barroso Junior 

Prof. Esp. Marçal França dos Santos 

Prof. Dr. Abel Ahbid Ahmed Delgado 

Prof. Esp. Aprígio dos Santos Vieira Filho 



 

3 

 

 

Sumário 
 

 

 

 

APRESENTAÇÃO ................................................................................................................................................. 4 

 

1  CONTEXTUALIZAÇÃO  .................................................................................................................................. 4 

 

1.1 Contextualizações da Universidade Federal de Rondônia ............................................................................. 4 

 

1.2 Contextualização da realidade econômica e social de região de abrangência do Campus ............................ 6 

 

2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA ................................................................................................. 9 

 

2.1 Objetivos do Curso ........................................................................................................................................ 9 

 

2.2 Concepção do curso ..................................................................................................................................... 10 

 

2.3 Justificativa .................................................................................................................................................. 11 

 

2.4 Legislação .................................................................................................................................................... 11 

 

2.5. Perfil do Egresso......................................................................................................................................... 12 

 

2.6 Perfil do Curso ............................................................................................................................................. 13 

 

2.7 Estrutura curricular ...................................................................................................................................... 14 

 

2.7.1 Matriz curricular ................................................................................................................................... 15 

 

 2.7.2 Ementário ............................................................................................................................................ 16 

 

2.7.5 Semana de integração ........................................................................................................................... 38 

 

2.8 Representação gráfica de um perfil de formação ......................................................................................... 38 



 

4 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente projeto pedagógico atende os dispositivos legais do Decreto nº 6.755, de 

29 de janeiro de 2009 que institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica (PARFOR), disciplina a atuação da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no fomento a programas de 

formação inicial e continuada. Um dos princípios básicos do decreto é a compreensão dos 

profissionais do magistério como agentes formativos de cultura e, como tal, da necessidade de 

seu acesso permanente a informações, vivência e atualização culturais. 

 A resolução nº 1, de 11 de fevereiro de 2009, do Conselho Nacional de Educação 

(CNE), estabelece as diretrizes operacionais para a implantação do Programa Emergencial de 

Segunda Licenciatura para Professores em exercício na Educação Básica Pública, a ser 

coordenado pelo MEC em regime de colaboração com os sistemas de ensino e realizado em 

Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), a Portaria Normativa nº 9, de 30 de junho de 

2009 que instituiu o PARFOR, a IPES amplia seu compromisso e sua responsabilidade social. 

 Na certeza de cumprir a necessidade dos docentes no processo de democratização e 

universalização da Educação Básica brasileira, fundamental para possibilitar um crescimento 

e um desenvolvimento sustentável, a Fundação Universidade Federal de Rondônia adere ao 

PARFOR com a certeza de estar mais uma vez contribuindo para o desenvolvimento local, 

regional e nacional. 

 

 

1  CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

1.1 Contextualizações da Universidade Federal de Rondônia 
 

 

 A Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR foi instituído pela Lei nº 

7.011, de 08 de julho de 1982 na cidade de Porto Velho, após a criação do Estado de 

Rondônia, pela Lei Complementar nº 47 de 22 de dezembro de 1981. No início das 

atividades, a UNIR herdou os cursos e o patrimônio do Centro de Ensino Superior de 
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Rondônia, mantido na época pela FUNDACENTRO,  de cunho Municipal.    A Fundação 

Universidade Federal de Rondônia oferecia os cursos de Administração, Ciências Contábeis e 

Ciências Econômicas, com autorização de funcionamento por   meio do decreto nº 84.696, de 

12/06/1980, publicado no D.O.U. de13/05/1980. 

Além dos três cursos já existentes na época, outros novos cursos foram instituídos. Em 

02 de março de 1983, foram iniciados os cursos de Licenciatura em Educação Física; 

Licenciatura em Geografia; Licenciatura em História; Licenciatura em Letras: 

Português/Inglês; Licenciatura em Ciências: Habilitação em Matemática; e Licenciatura em 

Pedagogia: Habilitação em Supervisão Escolar. 

Após três décadas de sua instituição, a Fundação Universidade Federal de Rondônia 

possui oito campi localizados nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-

Paraná, Porto Velho, Rolim de Moura, Presidente Médici e Vilhena. A instituição oferece à 

comunidade rondoniense 56 cursos de graduação, 11 programas de mestrado e seis programas 

de doutorado sendo apenas um institucional. 

No geral, são 9.083 alunos matriculados na graduação presencial, 582 alunos na pós-

graduação, 371 mestrandos, 211 doutorandos e 281técnicos administrativos dão suporte às 

atividades da universidade. No ano 1983 possuía no quadro de pessoal 72 docentes, já em 

2012/02 há registro de 599 docentes, a maioria desses são mestres ou doutores. Possui sede 

administrativa em Porto Velho, onde estão instituídas a Reitoria e as Pró-reitoras de 

Administração e Gestão de Pessoas (PRAGEP), de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis 

(PROCEA), de Graduação (PROGRAD), de Planejamento (PROPLAN) e de Pesquisa e Pós-

Graduação (PROPESQ). 

A instituição oferece à comunidade rondoniense 52 cursos de graduação, sete cursos 

de mestrado e um de doutorado. 

 Em 2008, a UNIR foi considerada pelo Ministério da Educação (MEC) como a melhor 

universidade da região Norte, graças ao seu desempenho no Índice Geral de Cursos (IGC), um 

indicador de qualidade das universidades, que considera os cursos de graduação e de pós, o 

corpo docente, a infraestrutura e o programa pedagógico. 

Missão, Princípios e Valores. 

A UNIR é uma instituição multidisciplinar de formação dos quadros profissionais de 

nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, tendo como 

finalidade precípua a promoção do saber científico puro e aplicado, e, atuando em sistema 
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indissociável de ensino, pesquisa e extensão possuem os seguintes objetivos que se 

caracterizam por: 

  

• promover a produção intelectual institucionalizada, mediante o estudo sistemático dos 

temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto 

regional e nacional; 

• formar profissionais que atendam aos interesses da região amazônica; estimular e 

proporcionar os meios para criação e a divulgação científica, técnica, cultural e 

artística, respeitando a identidade regional e nacional;   

• estimular os estudos sobre a realidade brasileira e amazônica, em busca de soluções 

para os problemas relacionados com o desenvolvimento econômico e social da região; 

e 

• manter intercâmbio com universidades e instituições educacionais, científicas, técnicas 

e culturais nacionais ou internacionais, desde que não afetem sua autonomia, 

obedecidas as normas legais superiores. 

 

 

1.2 Contextualização da realidade econômica e social de região de abrangência do 

Campus 

 

A Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR   Campus de Porto Velho está 

situada na Av. Presidente Dutra, 2965- Centro, CEP:76801-974, município de Porto Velho, 

Estado de Rondônia a qual tem atendido alunos das cidades de Ji-paraná, Ministro Andreazza, 

Presidente Médici, Rolim de Moura, Brasilândia, Espigão do Oeste, São Miguel do Guaporé, 

Alta Floresta do Oeste, Santa Luzia do Oeste, São Felipe do Oeste, Castanheiras e Novo 

Horizonte. 

Dentre os 52 municípios do Estado de Rondônia, o município de Porto Velho/RO é 

o maior em número de habitantes. De acordo com o recenseamento do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE 2013, possui uma população estimada de 484992 habitantes e 

está situada na margem à leste do rio madeira, na região norte de Brasil. 

No que se refere às características e aspectos sociais da população do Estado de 

Rondônia, pode-se destacar que Rondônia possui uma população estimada de 1.562.409 

habitantes. O Censo 2010 revela que as pessoas que   residem    nesse Estado estão 
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distribuídas nos seguintes grupos deidade: 10% possuem de 0 a 5 anos, 17,2% entre 6 a 14 

anos, de 25 a 39 anos são 25,3 %, de 40 a 59anos de idade 20,6 %, 60 anos de idade ou mais 

correspondem a 7,2 % e jovens considerados com idade universitária, na faixa etária de 15   a 

24   anos equivalem a 19,7%.  Dos jovens com idade universitária, considerada a idade entre 

18 a 24 anos, 14,3% só trabalham, ou seja, grande parte ainda não cursou uma faculdade. 

Conforme Censo 2010 do IBGE, a taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou 

mais de idade caiu de 13% para 8,7% no período de 2000 a 2010. Pessoas de 60 anos ou mais 

de idade sem instrução ou menos de 1 ano de estudo em 2009 são 46,5; %. A taxa de 

analfabetismo de jovens com idade de 15 a 24 também foi reduzida, passou de 3,2% em 2000 

para 1,3% em 2010. Constata-se que em todos os grupos de idades o analfabetismo foi 

reduzido no período de 2000 para 2010, mas essa taxa continua sendo maior em grupos de 24 

a 59 (7,5%) com idade de 60 anos ou mais (37%). 

No que tange a aspectos econômicos Rondônia é considerada como área livre de febre 

aftosa com vacinação, é chamado de “Estado natural da pecuária”.  Dados referente a pecuária 

2010 do IBGE apontam o efetivo de bovinos de 11.842.073 cabeças, ocupando o 2 lugar no 

ranking da bovinocultura da região norte e 8 lugar no ranking nacional, ou seja, existe uma   

proporção de cerca de oito bovinos para cada pessoa. No Brasil, o Estado está entre os cinco 

maiores exportadores de carne desossada e congelada.  É o maior produtor de leite da região 

norte brasileiro. 

         A vocação econômica do Estado de Rondônia está pautada na agricultura, pecuária, 

extração vegetal e mineral, comércio e indústria de pequeno porte. O crescimento econômico 

do Estado tem semostrador frequente. O Produto Interno Bruto (PIB) tem evoluído 

anualmente, superando até o crescimento geral do PIB brasileiro como, por exemplo, em 2009 

enquanto o PIB brasileiro caiu 0,3% em relação a 2008 o PIB de Rondônia foi o que mais 

cresceu, cerca de 7,3% em relação ao mesmo período. Isso se deve preponderantemente ao 

aumento constante, nos últimos anos, do número de estabelecimentos, que de acordo com 

dados do Ministério do Trabalho, SEBRAE e do Relatório Anual de Informações Sociais 

(RAIS) passou de 13.675 estabelecimentos em 2005 para 34.179 em 2008. 

Isso é positivo na área das Ciências da Natureza e Matemática e suas Tecnologias, 

pois o objeto de estudo de tal ciência é o patrimônio da entidade. 

O perfil produtivo de Rondônia é reflexo de políticas nacionais descontinuadas, em 

que se absorve impactos e problemas sociais decorrentes. “Foi assim com o fim dos seringais 

do garimpo e, mais recentemente, com a indústria madeireira, instalada no início da   



 

8 

 

 

colonização pela abundância de matéria-prima, execrada hoje por ambientalistas e restrita aos 

limites de uma legislação ambiental mais rígida”. Ainda assim, a indústria madeiro moveleira 

contribui com cerca de 30% do PIB industrial. 

Um novo capítulo da história do desenvolvimento de Rondônia está sendo escrito. 

Com a construção das Usinas do Rio Madeira, cujos investimentos chegam à cifra de R$ 20 

bilhões, tem causado aceleração em todas as atividades econômicas do Estado. Ressalta-se 

que o graduado de curso de matemática pode atuar em todas as entidades, e ao proporcionar 

informações que sejam úteis para tomada de decisão dos gestores, pode também ser 

fundamental no intuito de gerar crescimento da prática dessas atividades e contribuir 

consequentemente para o desenvolvimento econômico do Estado. De fato, graduados da 

licenciatura de matemática do campus de Porto Velho, encontram-se já atuando nestas 

atividades desde os distintos órgãos federais a os quais acenderão por concurso. E bom 

salientar que o objeto de uma licenciatura e formar docentees em nível dos ensinos 

fundamental e médio. Se deduz, então, que nesta nova etapa de desenvolvimento de 

Rondônia, vai-se precisar de profissionais da matemática com um novo perfil de atuação, 

como por exemplo o bacharelado. 

   A Fundação Universidade Federal de Rondônia, com o objetivo de suprir as 

necessidades de docentes habilitados em Matemática em nível dos Ensinos Fundamental e 

Médio, criou em 1982 o curso de Ciências com habilitação em Matemática, cujo 

reconhecimento se deu através da Portaria Ministerial nº 322, de 11/06/1987. 

 No final da década de 1980, a UNIR, visando ao redimensionamento dos objetivos 

propostos para licenciaturas, redirecionou o curso para Licenciatura Plena em Matemática. 

Reconhecimento de curso: Portaria do MEC n0 1280 de 23/08/1999. 

 Hoje, com os novos paradigmas educacionais, o Curso de Licenciatura Plena em 

Matemática vem se adequar à proposta promovida pelo Ministério da Educação e Cultura, isto 

porque o momento atual passa pela profissionalização dos educadores; uma questão 

estratégica para a intervenção na educação que está se dando em diferentes níveis, pois é 

preciso reorientar a formação de profissionais que atendam a demanda contemporânea da 

sociedade e mostrem o novo papel do docente e da própria escola. 

 O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura Plena em Matemática, em vigor a 

partir de 2007, está engajado num processo de formação ampla e encontra-se em fase de 

implantação com as seguintes alterações introduzidas para contemplar as inovações no 

sistema educacional brasileiro: institui o trabalho de conclusão de curso; o estágio é 



 

9 

 

 

supervisionado por uma comissão de docentes do departamento de Matemática, o qual é 

composto por quatro disciplinas curriculares, a partir do quinto período, sendo que no quinto e 

sexto período o estágio será realizado em escola de Ensino Fundamental com 

desenvolvimento de atividades tendo em vista a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão de interesse da escola e no sétimo e último período em escola de Ensino Médio; as 

disciplinas nas áreas de: álgebra, geometria, estatística, informática, física, história e 

fundamentos da matemática disponibilizam vinte por cento de sua carga horária para 

elaboração e desenvolvimento de projetos de trabalhos/modelação matemática e seminários; 

contém disciplinas optativas em que o acadêmico possa escolher áreas de aprofundamento; e 

atividades de cunho acadêmico – científico - cultural, que fazem parte da vida acadêmica do 

estudante universitário, e relacionadas com exercício de sua futura profissão. 

 

2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

2.1 Objetivos do Curso 
 

O objetivo do Curso Licenciatura em Matemática: formação segunda licenciatura é 

garantir aos docentes em exercício na educação básica que lecionam a disciplina de 

matemática, sem habilitação na área, uma formação profissional sólida e ampla, baseada na 

integração entre os diversos conteúdos da Matemática, com as competências, habilidades e 

posturas que permitam ao docente tomar decisões, refletir sobre sua prática e ser criativo na 

ação pedagógica, reconhecendo a realidade em que se insere. 

Como objetivos específicos do curso, formar profissionais em Matemática capazes de: 

• exercer atividades de ensino nas etapas e modalidades da educação básica; 

• dominar os conteúdos da matemática e as respectivas metodologias de ensino a 

fim de construir e administrar situações de aprendizagem e de ensino; 

• planejar, organizar, orientar e dinamizar as relações de aprendizagem, tendo o 

aluno como um parceiro; 

• contribuir com o desenvolvimento do projeto político pedagógico da escola em 

que atua, realizando trabalho coletivo e solidário; 

• exercer liderança pedagógica e intelectual, articulando-se aos movimentos sócios 

culturais da comunidade e da sua categoria profissional; 
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• participar na resolução de problemas relacionados com a realidade do meio em que 

está inserido; 

• fazer uso do computador um instrumento de trabalho para a formulação e solução 

de problemas, incentivando sua utilização para o ensino de matemática, bem como 

outras TDICs; e 

• desenvolver estudo e pesquisa de natureza teórico investigativa da educação e da 

docência. 

 

 

2.2 Concepção do curso 

 

 

 O Curso de Licenciatura em Matemática, na modalidade de segunda licenciatura, 

oportunizará a construção de um sólido domínio dos conteúdos como base para a formação 

científica e profissional a consciência crítica das tarefas sociopolítica e pedagógica do ensino 

ao articular objetivos/conteúdos/métodos das disciplinas nos núcleos: contextual, estrutural e 

integrador. 

 Os eixos de formação pedagógica e especifica são compostos pelas disciplinas dos três 

núcleos, segundo o Parecer CNE/CP nº 08, de 2/12/2008 e Resolução CNE/CP nº 01, de 

11/02/2009: 

a) núcleo contextual, representados por disciplinas tais como Didática da Matemática, 

Informática no Ensino da Matemática, Metodologia do Ensino da Matemática, 

Resolução de Problemas e História da Matemática, Educação e Diversidade Étnico-

Racial visa à compreensão dos processos de ensino e aprendizagem referidos à 

prática escolar; 

b) núcleo estrutural, representado pelas disciplinas de Matemática I e II, Geometria 

Euclidiana, Introdução a Probabilidade e Estatística, Álgebra Linear, Cálculo 

Diferencial e Integral, Álgebra e Geometria Analítica e Vetorial aborda o corpo de 

conhecimentos curriculares e os métodos adequados ao desenvolvimento da 

matemática; e  

c) núcleo integrador corresponde as disciplinas de Seminário de Pesquisa no Ensino da 

Matemática, Introdução ao Ensino de Libras, Estágio Supervisionado e Trabalho de 
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Conclusão de Curso, está centrado nos problemas concretos enfrentados pelos 

alunos na prática de ensino. 

Sendo um programa emergencial para docentes em exercício nas escolas públicas que 

efetivamente lecionem a disciplina Matemática no Ensino Fundamental II ou Ensino Médio, 

pode-se viabilizar uma metodológica ensino para o curso voltada a reflexão coletiva sobre a 

prática e a experiência de vida escolar do docente-aluno, com o objetivo de proporcionar-lhe o 

máximo aproveitamento de sua capacidade produtiva. 

 

2.3 Justificativa 
 

 

A Fundação Universidade Federal de Rondônia ao aderir ao Programa Emergencial da 

Segunda Licenciatura para professores em exercício na Educação Básica Pública reafirma seu 

compromisso com a educação do Estado de Rondônia com a formação continuada dos 

docentes em exercício. Essa adesão possibilitará ainda uma avaliação de seus cursos de 

licenciatura, reavaliando e aproximando seus currículos às demandas concretas da Educação 

Básica. 

 O sistema educacional de Rondônia apresenta um quadro elevado de profissional 

atuando no magistério fora de sua formação de graduação. No caso específico de Matemática 

faz-se necessário possibilitar a estes profissionais que são licenciados a ampliação do 

necessário conhecimento científico. 

 O departamento de matemática da UNIR atendendo a solicitação do MEC por meio do 

PARFOR1 e seguindo as diretrizes operacionais e metas para a formação e valorização do 

magistério, estabelecidas na Resolução CNE/CP nº 1, de 11 de fevereiro de 2009, apresenta o 

projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Matemática: formação inicial segunda 

licenciatura, área carente de profissionais especializados na região. 

 

 

                                                           
1 DECRETO Nº 6.755, DE 29 DE JANEIRO DE 2009 Art. 11.  A CAPES fomentará, ainda:... 

 III - oferta emergencial de cursos de licenciaturas e de cursos ou programas especiais dirigidos aos docentes 

em exercício há pelo menos três anos na rede pública de educação básica, que sejam:..... 

 b) licenciados em área diversa da atuação docente; e 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.755-2009?OpenDocument
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2.4 Legislação 
 

DECRETO Nº 6.755, DE 29 DE JANEIRO DE 2009. Institui a Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, disciplina a atuação da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES no fomento a 

programas de formação inicial e continuada, e dá outras providências. 

PORTARIA NORMATIVA Nº 9, DE 30 DE JUNHO DE 2009. Institui o Plano Nacional 

de Formação dos Professores da Educação Básica no âmbito do Ministério da Educação. 

Resolução CNE/CP nº 1, de 11 de fevereiro de 2009. Estabelece Diretrizes Operacionais 

para a implantação do Programa Emergencial de Segunda Licenciatura para Docentees em 

exercício na Educação Básica Pública a ser coordenado pelo MEC em regime de colaboração 

com os sistemas de ensino e realizado por instituições públicas de Educação Superior. 

Parecer CNE/CP nº 8/2008,  de 2 de dezembro de 2008. Diretrizes Operacionais para a 

implantação do Programa Emergencial de Segunda Licenciatura para Professores em 

exercício na Educação Básica Pública a ser coordenado pelo MEC em regime de colaboração 

com os sistemas de ensino e realizado por instituições públicas de Educação Superior. 

Parecer CNE/CES nº 1.302, de 6 de novembro de 2001. Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura. 

 

2.5. Perfil do Egresso 
 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Matemática, 

Bacharelado e Licenciatura, Parecer CNE/CES Nº 1.302/2001, desejam-se as seguintes 

características para o Licenciado em Matemática: 

• visão de seu papel social de educador e capacidade de se inserir em diversas realidades 

com sensibilidade para interpretar as ações dos educandos; 

• visão da contribuição que a aprendizagem da matemática pode oferecer à formação 

dos indivíduos para o exercício de sua cidadania; e 

• 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, 
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inércia ou rejeição, que muitas vezes ainda estão presentes no ensino-aprendizagem da 

disciplina. 

 No que se refere às competências e habilidades próprias do educador matemático, o 

licenciado em Matemática deverá ter as capacidades de: 

a) elaborar propostas de ensino-aprendizagem de matemática para a educação básica; 

b) analisar, selecionar e produzir materiais didáticos; 

c) analisar criticamente propostas curriculares de matemática para a educação básica; 

d) desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a autonomia e a 

flexibilidade do pensamento matemático dos educandos, buscando trabalhar com mais 

ênfase nos conceitos do que nas técnicas, fórmulas e algoritmos; 

e) perceber a prática docente de matemática como um processo dinâmico, carregado de 

incertezas e conflitos, um espaço de criação e reflexão, onde novos conhecimentos são 

gerados e modificados continuamente; 

f) contribuir para a realização de projetos coletivos dentro da escola básica; 

g) aprender a aprender com a experiência vivida na prática docente; e 

h) interagir com seus alunos de modo a dar subsídios para a construção do conhecimento. 

 

2.6 Perfil do Curso 

2.6.1 Contextualização e funcionamento do curso  

Nome do Curso Licenciatura em Matemática 

Ano de Oferecimento: 2010 - Campus do município de Porto Velho 

Endereço: Campus - BR 364, Km 9,5 

CEP: 78900-000 - Porto Velho - RO 

Fone: (69)2182-2125 

Endereço eletrônico http://www.dmat.unir.br/  

Titulação do egresso:  Licenciado em Matemática  

Tipo de Formação  Licenciatura 

Tempo de Integralização:  Mínimo: 04 (quatro) semestres 

Máximo: 06 (seis) semestres 

Modalidade de ensino:  Presencial 

http://www.dmat.unir.br/
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Turno de funcionamento:  Integral  

Calendário acadêmico: Encontro mensal de terça-feira a sábado (60 

horas), sendo que o último encontro mensal de 

cada semestre ocorrerá a semana de integração 

(acadêmica). 

Vagas oferecidas: 40 

Carga Horária Total do Curso: 1400 h/a 

Forma de ingresso: Processo seletivo. O Ministério da Educação através 

da CAPES implantaram a Plataforma Freire, sistema 

eletrônico, com vistas a possibilitar que os professores 

da Educação Básica interessados efetuem sua pré-

inscrição, indicando o curso pretendido e a Secretaria 

de Educação a que se encontram vinculados validará a 

inscrição e autorizará a participação do professor no 

processo seletivo. O processo seletivo para o curso 

de matemática na Unir utilizará a ferramenta de 

sorteio, disponibilizada na Plataforma Feire, se o 

número de candidatos pré-inscritos ultrapassar o 

número de vagas, a ferramenta de sorteio visa 

selecionar os candidatos aleatoriamente, uma vez que 

todos devem ter a mesma oportunidade. Observa-se que 

essa forma de processo seletivo é transitória, ou seja no 

aguardado de uma resolução geral do PARFOR/UNIR. 

Conceito Preliminar do Curso de 

Licenciatura em Matemática (CPC) 

3 

Reconhecimento do Curso de Licenciatura 

em Matemática 

Portaria do Mec: 286 de 21/12/2012 – DOU 

249 DE 27/12/2012 

Matrícula: 

 

De acordo com o regimento geral da UNIR, 

no caso específico da segunda licenciatura é 

necessário também a apresentação no ato da 

matrícula do diploma de licenciatura e a 

comprovação do tempo de experiência na área 

do curso pleiteado de no mínimo três anos. 
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2.7 Estrutura curricular 

 

O curso está estruturado em quatro (04) semestres letivos, o aluno tem no máximo seis 

(06) semestres letivos para concluir.  

  A carga horária total do curso é 1.400 horas, de modo a possibilitar o ingresso do 

professor-aluno quando o curso da primeira licenciatura pertencer a uma área diferente da 

Ciências da Natureza e Matemática e suas Tecnologias. 

 O curso proposto é um Programa Emergencial na formação inicial de segunda 

licenciatura para professores em exercício há pelo menos três anos na rede pública de 

educação básica, esses já possuem a primeira licenciatura e consequentemente disciplinas 

fazem parte dos currículos nacionais dos cursos de bacharelado e licenciatura. Em relação a 

disciplina física geral a abordagem se dará na contextualização das disciplinas de Matemática 

I e II. Cálculo, Geometria, álgebra linear, metodologia de ensino da matemática. 

 Segundo o Parecer CNE/CP nº 08, de 2/12/2008: 

“A condição de que os alunos estejam em exercício no magistério 

permite organizar o currículo de modo a viabilizar uma proposta 

pedagógica fundada na articulação entre teorias e práticas. Para isso, é 

preciso assegurar que o currículo contemple estudo de metodologia de 

pesquisa e seminários de discussão/análise das práticas, dentro de um 

movimento geral de realização de trabalhos coletivos.” 
  

 As disciplinas que compõem o núcleo contextual e estrutural são fundamentadas na 

articulação entre teorias e práticas e devem ter no mínimo 20% das suas cargas horárias de 

modo a contemplar o parecer, assegurando a realização de trabalhos coletivos.  

 E de acordo com o Parágrafo único do art. 5°. Resolução CNE/CP nº 1, de 11 de 

fevereiro de 2009 “Estudos anteriores e experiências profissionais não dispensarão o 

cumprimento da carga horária dos componentes curriculares”. Sendo assim os componentes 

curriculares são obrigatórios distribuídos nas 1400 horas viabilizando a todos os discentes, 

professores da educação básica em escola públicas, uma proposta pedagógica fundamentada 

na articulação entre teorias e práticas.  
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2.7.1 Matriz curricular 

 

Primeiro semestre 

Código Disciplina C.H. (h) Crédito Pré-requisito 

PAR30028 Didática da Matemática 80 4 não tem 

PAR30029 Matemática I 80 4 não tem 

PAR30030 Matemática II 80 4 não tem 

PAR30031 Geometria Euclidiana 60 3 não tem 

PAR30032 Introdução a Probabilidade e 

Estatística 

60 3 Não tem 

 

Segundo semestre 

Código Disciplina C.H. (h) Crédito Pré-requisito 

PAR30033 Metodologia do Ensino da 

Matemática 

80 4 não tem 

PAR30034 Geometria Analítica e Vetorial 60 3 não tem 

PAR30035 História Matemática 60 3 não tem 

PAR30036 Informática na Escola e no Ensino 

da Matemática 

80 4 não tem 

PAR30037 Educação e Diversidade Étnico-

Racial 

80 4 não tem 

 

 

Terceiro semestre 

Código Disciplina C.H. (h) Crédito Pré-requisito 

PAR30038 Álgebra Linear 60 3 não tem 

PAR30039 Álgebra 60 3 não tem 

PAR30040 Cálculo Diferencial e Integral 80 4 não tem 

PAR30041 Introdução ao Ensino de Libras 80 4 não tem 

PAR30042 Estágio Supervisionado I 60 3 não tem 
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Quarto semestre 

Código Disciplina C.H. (h) Crédito Pré-requisito 

PAR30043 Trabalho de Conclusão de Curso  60 3 não tem 

PAR30044 Resolução de Problemas  80 4 não tem 

PAR30045 Seminário de Pesquisa no Ensino 

da Matemática 

60 3 não tem 

PAR30046 Estágio Supervisionado II 60 3 não tem 

PAR30047 Estágio Supervisionado III 80 4 não tem 

 

 

 

Carga horária de integralização do cursos é de 1400 h. 

 2.7.2 Ementário 
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LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

DISCIPLINA: Didática da Matemática Código: PAR30028 

CH: 80 h                                          Nº CRÉDITOS: 4 

Primeiro semestre Pré-requisito: Não tem 

Formação: Segunda Licenciatura 

 

I. EMENTA: 

O compromisso político do educador no ensino da Matemática. A relação teoria-prática na 

construção da Matemática e no trabalho pedagógico do docente. O professor de Matemática nas 

aulas de ensino médio e fundamental. O material didático no ensino da Matemática. Seminários de 

discussão/análise das práticas. 

II. OBJETIVOS: 

Fazer com que o estudante pesquise, desenvolva e projete uma concepção educacional de ensino de 

matemática estabelecendo distinções e adequações de métodos de ensino propostos para a 

matemática escolar 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Fundamentos históricos e políticos do processo de ensino aprendizagem da matemática escolar 

no brasil. 

2. Fundamentos filosóficos e psicológicos do processo ensino e aprendizagem da matemática 

escolar 

3. Organização do processo de ensino e aprendizagem da matemática escolar 

4. Seminários de discussão/análise das práticas. 

IV. BIBLIOGRAFIA: 

1. Básica 

D'AMORE, Bruno. Elementos de didática da matemática. São Paulo: Livraria da Física, 2007.  

NETO, Ernesto Rosa. Didática da matemática. São Paulo: Ática, 1997. 

PARRA, Cecília; SAIS, Irma. Didática da matemática Reflexões Pedagógicas. Porto Alegre: 

Artmed, 2001. 

2. Complementar 

FEKDMAN, Daniel. Ajudar a ensinar: relações entre didática e ensino. Porto Alegre: Artmed, 

2001.  

PAIS, Luiz Carlos. Didática da Matemática, uma análise da influencia francesa. 2ª edição, Belo 

Horizonte: Autentica, 2002 

RIOS, T. A. Compreender e ensinar: por uma docência de melhor qualidade. São Paulo: Cortez, 

2001 

SUTHERLAND, Rosamund. Ensino eficaz de Matemática. Porto Alegre: Artmed, 2006.  

______. Explorando o Ensino da Matemática. Brasília: MEC/SEB, 2004. Volumes 1,2 2 3. 

Disponível em <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view= 

article&id=12583:ensino-medio&catid=195:seb-educacao-basica>. Acesso em mar 2010. 
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LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

DISCIPLINA: Matemática I Código: PAR30029 

CH: 80 h                                          Nº CRÉDITOS: 4 

Primeiro semestre Pré-requisito: Não tem 

Formação: Segunda Licenciatura 

 

I. EMENTA: 

Teoria dos conjuntos. Relações. Função do 1º. Grau. Função quadrática. Função modular. Funções 

composta e inversa. Funções exponenciais e logarítmicas.  Progressão aritmética e geométrica. 

Trigonometria. Desenvolvimento de projeto de trabalho/modelagem matemática no ensino e 

seminários de discussão/análise das práticas. 

II. OBJETIVOS: 

A disciplina tem por objetivo mostrar, ao discente, conceitos e aplicações de conjuntos, relações e 

funções; progressão aritmética e geométrica e; Trigonometria; preparando-o à prática docente e à 

pesquisa relacionada a estes conteúdos da Educação Básica. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Teoria dos conjuntos. 

2. Função do 1º. Grau. Função quadrática. Função modular. Funções composta e inversa. 

Funções exponenciais e logarítmicas. 

3. Progressão aritmética e geométrica.  

4. Trigonometria. 

5. Desenvolvimento de projeto de trabalho/modelagem matemática no ensino e seminários. 

IV. BIBLIOGRAFIA: 

1. Básica 

IEZZI, Gelson. Fundamentos da Matemática Elementar: Conjuntos e Funções. São Paulo: Atual, 

1993. Volume I.  

IEZZI, Gelson. Fundamentos da Matemática Elementar: Trigronometria. São Paulo: Atual, 1993. 

Volume II. 

IEZZI, Gelson. Fundamentos da Matemática Elementar: Trigronometria. São Paulo: Atual, 1993. 

Volume III. 

2. Complementar 

LIMA, Elon Lages; CARVALHO, Paulo Cezar Pinto; WAGNER, Eduardo; e Augusto César 

Morgado. A Matemática do Ensino Médio. Rio de Janeiro: SBM, 2001. 

BEZERRA, M. Jairo, 2º  grau  volume único Ed. Scipione Ltda, São Paulo, 1994. 

BONJORNO, Jose Rui: Matemática do Ensino Médio, Ed. FTD, São Paulo, 1999. 

NETO, A. A. ; Conjuntos e Funções.v1. Editora Moderna, 1979.  

ZAHN, M. ; Teoria Elementar das Funções, Editora Ciência Moderna, 2009. 
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LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

DISCIPLINA: Matemática II Código: PAR30030 

CH: 80 h                                          Nº CRÉDITOS: 4 

Primeiro semestre Pré-requisito: Não tem 

Formação: Segunda Licenciatura 

 

I. EMENTA: 

Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise combinatória. Binômio de Newton. 

Polinômios. Equações polinomiais. Transformações. Raízes múltiplas. Desenvolvimento de projeto 

de trabalho/modelagem matemática no ensino e seminários de discussão/análise das práticas. 

II. OBJETIVOS: 

Apresentar ao aluno uma visão geral da disciplina Matemática II: seus métodos e suas 

fundamentações, com ênfase na preparação à prática docente e à pesquisa relacionada a estes 

conteúdos da Educação Básica. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. 

2. Análise combinatória. Binômio de Newton. 

3. Polinômios. Equações polinomiais.  

4. Transformações. Raízes múltiplas. 

5. Desenvolvimento de projeto de trabalho/modelagem matemática no ensino e seminários. 

IV. BIBLIOGRAFIA: 

1. Básica 

IEZZI, Gelson. Fundamentos da Matemática Elementar: Conjuntos e Funções. São Paulo: Atual, 

1993. Volume IV.  

IEZZI, Gelson. Fundamentos da Matemática Elementar: Trigronometria. São Paulo: Atual, 1993. 

Volume V. 

IEZZI, Gelson. Fundamentos da Matemática Elementar: Trigronometria. São Paulo: Atual, 1993. 

Volume VI. 

2. Complementar 

LIMA, Elon Lages; CARVALHO, Paulo Cezar Pinto; WAGNER, Eduardo; e Augusto César 

Morgado. A Matemática do Ensino Médio. Rio de Janeiro: SBM, 2001. 

BEZERRA, M. Jairo, 2º  grau  volume único Ed. Scipione Ltda, São Paulo, 1994. 

BONJORNO, Jose Rui: Matemática do Ensino Médio, Ed. FTD, São Paulo, 1999. 

STEINBRUCH, A. ; Matrizes Determinantes e Sistemas de Equações Lineares. Mcgraw-Hill, 

1989.  

ZAHN, M. ; Teoria Elementar das Funções, Editora Ciência Moderna, 2009. 
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LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

DISCIPLINA: Geometria Euclidiana                                              Código: PAR30031 

CH: 60 h                                          Nº CRÉDITOS: 3 

Primeiro semestre Pré-requisito: Não tem 

Formação: Segunda Licenciatura 

 

I. EMENTA: 

Noções de proposições primitivas. Ângulos e triângulos. Posição entre retas. Polígonos, 

quadriláteros. Lugares geométricos e circunferências. Teorema de Tales. Propriedade dos 

triângulos. Polígonos regulares comprimento da circunferência. Equivalência plana. Áreas de 

superfícies planas. Desenvolvimento de projeto de trabalho/modelagem matemática no ensino e 

seminários de discussão/análise das práticas. 

II. OBJETIVOS: 

Promover o ensino da Geometria Euclidiana como processo de ensino aprendizagem da 

Matemática; e apresentar a Geometria Euclidiana como um dos instrumentos para a compreensão 

do mundo em que vivemos. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Noções de proposições primitivas.  

2. Ângulos e triângulos. Posição entre retas.  

3. Polígonos, quadriláteros.  

4. Lugares geométricos e circunferências.  

5. Teorema de Tales. Propriedade dos triângulos.  

6. Polígonos regulares comprimento da circunferência.  

7. Equivalência plana. Áreas de superfícies planas. 

8. Desenvolvimento de projeto de trabalho/modelagem matemática no ensino e seminários. 

IV. BIBLIOGRAFIA: 

1. Básica 

BALDIN, Yuriko Yamamoto; VILLAGRA, Guillermo A. Lobos. Atividades com cabri-géomètre 

II. São Carlos: Edufscar, 2002.  

BARBOSA, J. L. M. Geometria euclidiana plana. Rio de Janeiro: SBM, 2006. 

IEZZI, Gelson; MACHADO, Antonio; DOLCE, Osvaldo. Geometria Plana: Conceitos Básicos.. 

São Paulo: Saraiva, 2008. 

2. Complementar 

TINOCO, L. Geometria euclidiana por meio de resolução de problemas. Rio de Janeiro: UFRJ, 

1999. 

LIMA, Elon Lages; CARVALHO, Paulo Cezar Pinto; WAGNER, Eduardo; e Augusto César 

Morgado. A Matemática do Ensino Médio. Rio de Janeiro: SBM, 2001. 

   A.C. Morgano, Geometria Vol I  Rio de janeiro: Atlas, 2005. 

   A.C. Morgano, Geometria Vol II  Rio de janeiro: Atlas, 2005. 

   DOLCE, Osvaldo. Geometria Plana. São Paulo: Atual Editora, 1980. 
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LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

DISCIPLINA: Introdução a Probabilidade e Estatística                     Código: PAR30032 

CH: 60 h                                          Nº CRÉDITOS: 3 

Primeiro semestre Pré-requisito: Não tem 

Formação: Segunda Licenciatura 

 

I. EMENTA: 

O levantamento estatístico. Distribuição de frequências: tabelas e gráficos. Medidas de posição. 

Medidas de dispersão: assimetria e curtose. Probabilidade: noções fundamentais. Diagrama de 

Venn. Diagrama de árvore. Probabilidade condicionada. Teorema de Bayes. Software estatístico. 

Desenvolvimento de projeto de trabalho/modelagem matemática no ensino e seminários de 

discussão/análise das práticas. 

II. OBJETIVOS: 

Adquirir conceitos básicos em estatística para análise e interpretação de conjuntos de dados 

experimentais, mediante estudo de elementos de probabilidade e de procedimentos de inferência 

estatística. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Conceito de Estatística, Estatística Descritiva e Indutiva, População e Amostra, Fases do 

Método Estatístico, Elaboração de uma pesquisa estatística e Construção de um questionário.  

2. Tabulação de Dados. 

3. Gráfico de Polígono ou Linhas, Gráfico de Barras, Histogramas, Gráfico de Círculo.  

4. Medidas de Tendência Central e Medidas de Dispersão.  

5. Noções do Cálculo de Probabilidades. 

6. Desenvolvimento de projeto de trabalho. 

IV. BIBLIOGRAFIA: 

1. Básica  

BARBOSA, M. G. Estatística Aplicada à Educação. Editora: UEMA 

BUSSAB, W. e MORETTIN, P. A. Estatística Básica. 5ª edição. Editora: Saraiva. 2004. 

COSTA, S. F. Introdução Ilustrada à Estatística. 4ª edição. Editora: Harbra. 2005. 

 

2. Complementar  

 

FARIAS, A. A., SOARES, J. F. e CÉSAR, C. C. Introdução à Estatística. 2ª edição. Editora: 

LTC. 2003. 

FONSECA, J. S. e MARTINS, G. A. Curso de Estatística. 6ª edição. Editora: Atlas. 1996. 

LIMA, A. C. P. e MAGALHÃES, M. N. Noções de Probabilidade e Estatística. 6ª edição. 

Editora: EDUSP. 2005. 

MEYER, P. L. Probabilidade: Aplicações à Estatística. 2ª edição. Editora: LTC. 2000. 

MORETTIN, L. G. Estatística Básica. 1ª edição. Volume I e II. Editora: Makron Books. 2000. 
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LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

DISCIPLINA: Metodologia do Ensino da Matemática                                              Código: PAR30033 

CH: 80 h                                          Nº CRÉDITOS: 4 

Segundo semestre Pré-requisito: Não tem 

Formação: Segunda Licenciatura 

 

 

I. EMENTA: 

Modelagem matemática. Jogos Matemáticos. Técnica de resolução de problemas. Etnomatemática.  

Desenvolvimento de projetos pedagógicos no ensino fundamental e médio a partir de situações do 

cotidiano, elaboração de relatórios e seminários de discussão/análise das práticas. 

II. OBJETIVOS: 

Estudar e pesquisar subsídios teórico-metodológicos que viabilizem a superação das dificuldades 

encontradas por professores e estudantes durante o processo educativo da matemática. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Modelagem matemática. 

2. Jogos Matemáticos.  

3. Técnica de resolução de problemas.  

4. Etnomatemática.   

5. Desenvolvimento de projeto de trabalho/modelagem matemática no ensino e seminários. 

IV. BIBLIOGRAFIA: 

1. Básica 

BICUDO, M. A. V. Pesquisa em educação matemática: concepções e perspectivas. São Paulo: 

UNESP, 1999. 

D’AMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemática: Elo entre as tradições e a Modernidade. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2001 

PÓLYA, G. A arte de resolver problemas: um novo aspecto do método matemático. Rio de 

Janeiro: Interciências, 1977. 

2. Complementar  

BASSANEZI, R. C. Ensino-aprendizagem com modelagem matemática: uma nova estratégia. São 

Paulo: Contexto, 2006. 

BIEMBENGUT, Maria. Salet; HEIN, Nelson. Modelagem matemática no ensino. São Paulo: .  

Contexto, 2007.  

D’AMBROSIO, Ubiratan. Da realidade a ação: reflexões sobre educação e matemática. 

Campinas: Unicamp, 1986.  

ELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André & PERNAMBUCO Marta Maria.; ENSINO DE 

CIÊNCIAS: Fundamentos e Métodos. Cortez Editora, 2003. 

______. Explorando o Ensino da Matemática. Brasília: MEC/SEB, 2004. Volumes 1,2 2 3. 

Disponível em <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view= 

article&id=12583:ensino-medio&catid=195:seb-educacao-basica>. Acesso em mar 2010. 
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LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

DISCIPLINA: Geometria Analítica e Vetorial                                              Código: PAR30034 

CH: 60 h                                          Nº CRÉDITOS: 3 

Segundo semestre Pré-requisito: Não tem 

Formação: Segunda Licenciatura 

 

 

I. EMENTA: 

Vetores e operações. Sistema de coordenadas. Reta e plano. Posições relativas de retas e planos. 

Perpendicularismo e ortogonalidade. Ângulos e distâncias, mudança de coordenadas. Cônicas. 

Superfícies. Desenvolvimento de projeto de trabalho/modelagem matemática no ensino e 

seminários de discussão/análise das práticas. 

II. OBJETIVOS: 

Desenvolver a capacidade do educando utilizar a Geometria Analítica e Vetorial como instrumento 

de novas aprendizagens e como meio de interpretação da realidade. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Vetores e operações. 

2. Sistema de coordenadas. 

3. Reta e plano. Posições relativas de retas e planos. 

4. Perpendicularismo e ortogonalidade. 

5. Ângulos e distâncias, mudança de coordenadas. 

6. Cônicas. Superfícies. 

7. Desenvolvimento de projeto de trabalho/modelagem matemática no ensino e seminários. 

IV. BIBLIOGRAFIA: 

1. Básica  

WINTERLE, P. Vetores e geometria analítica. São Paulo: Makron Books, 2000. 

SANTOS, Reginaldo J. Matrizes, Vetores e Geometria Analítica. Belo Horizonte: Imprensa 

Universitária da UFMG, 2010. 

IEZZI, Gelson. Geometria Analítica. São Paulo: Editora Moderna. 2006 

2. Complementar  

 

JÚDICE, Edson Durão. Elementos de Geometria Analítica. Belo Horizonte-MG: Editora Veja. 

2009 

LIMA, Elon Lages. Geometria Analítica e Álgebra Linear. Coleção Matemática Universitária. Rio 

de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática – Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 

2001. 

OLIVEIRA, Ivan de Camargo e Paulo Boulos. Geometria Analítica: Um Tratamento Vetorial. São 

Paulo: Editora Mc Graw, 1987. 

OLIVEIRA, Feutisam Nuguel. Cálculo Vetorial e Geometria Analítica; 4ª Ed. São Paulo: Editora 

Atlas, 1977.  

A.C. Morgano, Geometria Vol II  Rio de janeiro: Atlas, 2005. 
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LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

DISCIPLINA: História da Matemática                                              Código: PAR30035 

CH: 60 h                                          Nº CRÉDITOS: 3 

Segundo semestre Pré-requisito: Não tem 

Formação: Segunda Licenciatura 

 

I. EMENTA: 

A gênese da matemática como parte do saber científico e inserção interdisciplinar. Seminários de 

discussão/análise das práticas. 

II. OBJETIVOS: 

Fazer com que o estudante entenda a história da matemática como uma criação humana e 

esclarecedora de ideias matemáticas que são construídas em diferentes momentos históricos. Ter o 

entendimento como recurso didático, com muitas possibilidades para desenvolver diversos 

conceitos, sem reduzi-la a fatos, datas e nomes a serem memorizados. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Origens primitivas 

2. Período Grego 

3. O renascimento 

4. Origem do cálculo 

5. Desenvolvimento nos séculos XIX e XX e Matemática no Brasil 

6. Seminários de discussão/análise das práticas. 

IV. BIBLIOGRAFIA: 

1. Básica  

EVES, H. Introdução à história da matemática. São Paulo: Unicamp, 1995. 

BOYER, C. B. História da matemática. São Paulo: Edgard Blucher, 1974..  

ÁVILA, Geraldo. Várias Faces da Matemática. São Paulo: Blucher, 2007. 

2. Complementar  

CLÓVIS, P.S. A Matemática no Brasil: História de seu Desenvolvimento. São Paulo: Editora 

Edgard Blücher, 2003.  

GUELI, Oscar. Contando a História da Matemática. São Paulo: Editora Ática, 1993. 

IMENES, L.M. e Outros. Para que Serve a Matemática. São Paulo: Editora Atual, 1994. 

MACHADO, N. Matemática e Língua Materna: análise de impregnação mútua.   São Paulo: 

Cortez: 1991. 

______. Explorando o Ensino da Matemática. Brasília: MEC/SEB, 2004. Volumes 1,2 2 3. 

Disponível em <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view= 

article&id=12583:ensino-medio&catid=195:seb-educacao-basica>. Acesso em mar 2010. 

 

 

. 
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LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

DISCIPLINA: Informática na    Escola e no Ensino da 

Aprendizagem                                               

Código: PAR30036 

CH: 80 h                                          Nº CRÉDITOS: 4 

Segundo semestre Pré-requisito: Não tem 

Formação: Segunda Licenciatura 

 

I. EMENTA: 

Programas governamentais de implementação da informática na escola. O computador no ensino 

fundamental e médio. Softwares e sites educativos. Modelagem matemática utilizando softwares 

educacionais. Desenvolvimento de atividades com o uso dos recursos da informática para o ensino 

da matemática. Seminários de discussão/análise das práticas. 

II. OBJETIVOS: 

Introduzir o computador na Educação básica, dando ênfase ao Ensino de Matemática. Fazer uso de 

softwares e sites educativos. Desenvolver a capacidade de modelar problemas matemáticos com o 

recursos de softwares educacionais. Capacitar o professor-aluno a desenvolver com o uso da 

informática para o ensino da matemática. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Programas governamentais de implementação da informática na escola; 

2. O computador no ensino fundamental e médio; 

3. Softwares e sites educativos;  

4. Modelagem matemática utilizando softwares educacionais; 

5. Seminários de discussão/análise das práticas. 

 

IV. BIBLIOGRAFIA: 

1. Básica  

BASSANEZI, R. C. Ensino-aprendizagem com modelagem matemática: uma nova estratégia. São 

Paulo: Contexto, 2006. 

BORBA, Marcelo de Carvalho; PENTEADO, Mirian Godoy. Informática e Educação Matemática. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 

MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos; BEHRENS, Marilda. Novas tecnologias e mediação 

pedagógica. Campinas: Papirus, 2009. 

2. Complementar  

CLÓVIS, P.S. Atividades computacional na pratica educativa de Matemática. São Paulo: Editora 

Edgard Blücher, 2003.  
PAIS, L. C. Educação escolar e as tecnologias da informática. Belo Horizonte: Autêntica, 

2002. 
PONTE, J. O computador  - Um instrumento da Educação, Lisboa, Texto Editora,  1991. 

SANCHO, J. M.; HERNANDEZ, F. et al. (Org). Tecnologias para transformar a educação. Porto 

Alegre: Artmed, 2006. 

Manuais e apostilas dos softwares utilizados. 
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LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

DISCIPLINA: Educação e Diversidade Étnico Racial                      Código: PAR30037 

CH: 80 h                                          Nº CRÉDITOS: 4 

Segundo semestre Pré-requisito: Não tem 

Formação: Segunda Licenciatura 

 

I. EMENTA: 

Usos e sentidos dos conceitos de raça, racismo, preconceito, discriminação e identidade étnico-

racial. Síntese das reflexões e estudos sobre as questões étnicas, culturais, religiosas, de gênero e 

demais diferenças e suas manifestações no ambiente escolar.  Análise da desigualdade na 

distribuição de renda, na ocupação dos postos de trabalho e nas relações sociais entre as etnias que 

compõem o quadro sociocultural brasileiro.  Relações entre educação e avanços significativos nas 

políticas de relações de igualdade no Brasil. Seminários de discussão/análise das práticas. 

II. OBJETIVOS: 

Promover uma reflexão crítica em temas com as diferenças relacionadas socioculturais, cognitivos, 

étnicos raciais, religiosos, de gêneros, desigualdades na distribuição de renda, diferenças físicas, 

etc, considerando que a escola deve: oferecer uma educação de qualidade, para todos, e também 

atender as diferenças individuais de forma a não produzir o deplorável trio, herói, vítima, e vilão, 

como resultado do processo ensino aprendizagem. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. O berço da desigualdade. 

2. Estórias de quem gosta de ensinar. 

3. Os desafios da diversidade na escola. 

4. Etnomatemática 

5. Relações entre educação e avanços significativos nas políticas de relações de igualdade no 

Brasil  

6. Seminários de discussão/análise das práticas. 

IV. BIBLIOGRAFIA: 

1. Básica  

AQUINO, Julio Groppa. Confrontos na sala de aula: uma leitura institucional da relação 

professor-aluno. São Paulo: Summus, c1996.  

_____________, Brasil. Educação como exercício de diversidade: Brasília: Ministério da 

Educação, 2007.  

D`AMBRÓSIO, Ubiratan. Etnomatemática: arte ou técnica de explicar e conhecer. São Paulo: 

Ática, 1998. 

2. Complementar  

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para 

o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília:[s.n.], 2004. 

 BIEMBENGUT, Maria. Salet; HEIN, Nelson. Modelagem matemática no ensino. São Paulo: .  

Contexto, 2007.  

CHIZZOTTI, A. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. São Paulo: Cortez. 2003. 

D’AMBROSIO, Ubiratan. Da realidade a ação: reflexões sobre educação e matemática. 

Campinas: Unicamp, 1986.  

FERNANDES, José Ricardo Oriá.  Ensino de História e diversidade cultural: desafios e 

possibilidades. Cadernos Cedes, Campinas-SP, vol. 25, n 67, p. 378-388, set/dez, 2005. 
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LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

DISCIPLINA: Álgebra Linear                                                     Código: PAR30038 

CH: 80 h                                          Nº CRÉDITOS: 4 

Terceiro semestre Pré-requisito: Não tem 

Formação: Segunda Licenciatura 

 

 

I. EMENTA: 

Espaço Vetorial.  Bases e Dimensões de um Espaço Vetorial. Transformações Lineares. Matrizes e 

Operações Lineares. Operadores Lineares. Desenvolvimento de projeto de trabalho/modelagem 

matemática no ensino e seminários de discussão/análise das práticas. 

II. OBJETIVOS: 

Apresentar domínio de conteúdos matemáticos na área de Álgebra Linear, de modo a ser capaz de 

transmitir conteúdos associados, quando atuando no ensino fundamental e médio, com facilidade e  

segurança. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Espaço Vetorial.   

2. Bases e Dimensões de um Espaço Vetorial. 

3. Transformações Lineares. 

4. Matrizes e Operações Lineares. 

5. Operadores Lineares. 

6. Desenvolvimento de projeto de trabalho/modelagem matemática no ensino. 

7. Seminários de discussão/análise das práticas. 

IV. BIBLIOGRAFIA: 

1. Básica  

ANTON, R. Álgebra Linear com aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2002. 

OLIVEIRA, I.C., BOULOS P. Geometria Analítica: um tratamento vetorial. São Paulo: McGraw-

Hill, 1987.  

SIMMONS, G. F. Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: MAKRON BOOKS, 2005. 

Volume 1. 

2. Complementar  

ÁVILA, Geraldo. Várias Faces da Matemática. São Paulo: Blucher, 2007.  

BOLDRINi, José Luiz, Álgebra Linear, 3º ed. São Paulo, ed. Herper & Row do Brasil, 1980. 

BIEMBENGUT, Maria. Salet; HEIN, Nelson. Modelagem matemática no ensino. São Paulo: .  

Contexto, 2007.   

CALLIOLI, Carlos A. Álgebra Linear e Aplicações, São Paulo, atual ed. 1977.  

LIMA, E. L., Álgebra Linear, Impa-CNPq, Coleção Matemática Universitária, 1996.   

HOFFMAN, K.; KUNZE, R. Álgebra Linear, 2ª Ed. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos, 

1979 

______. Explorando o Ensino da Matemática. Brasília: MEC/SEB, 2004. Volumes 1,2 2 3. 

Disponível em <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view= 

article&id=12583:ensino-medio&catid=195:seb-educacao-basica>. Acesso em mar 2010. 
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LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

DISCIPLINA: Álgebra                                                     Código: PAR30039 

CH: 60 h                                          Nº CRÉDITOS: 3 

Terceiro semestre Pré-requisisto: Não tem 

Formação: Segunda Licenciatura 

 

 

I. EMENTA: 

Aplicações. Operações. Teoria dos grupos. Desenvolvimento de projeto de trabalho/modelagem 

matemática no ensino e seminários de discussão/análise das práticas. 

II. OBJETIVOS: 

Apresentar domínio de conteúdos matemáticos na área de Álgebra, de modo a ser capaz de 

transmitir conteúdos associados, quando atuando no ensino fundamental e médio, com facilidade e 

segurança. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Relações. 

2. Operações. 

3. Teoria dos grupos.  

4. Desenvolvimento de projeto de trabalho/modelagem matemática no ensino. 

5. Seminários de discussão/análise das práticas. 

IV. BIBLIOGRAFIA: 

1. Básica  

DOMINGOS, Higino Hugeros. Álgebra Moderna. São Paulo: Atual,1982. 

HEFEZ, Abramo. Curso de Álgebra. Rio de Janeiro: SBM/IMPA/CNPQ, 1998 

MONTEIRO, Luiz Halmilton Jacy. Elementos de álgebra. Rio de Janeiro: SBM/IMPA/CNPQ, 

1971. 

2. Complementar  

ÁVILA, Geraldo. Várias Faces da Matemática. São Paulo: Blucher, 2007.  

AYRES, Frank Jr. Álgebra Moderna. Tradução de Mário Carvalho de Matos. Rio de  

Janeiro: Mc Graw-Hill.  

BIEMBENGUT, Maria. Salet; HEIN, Nelson. Modelagem matemática no ensino. São Paulo: .  

Contexto, 2007.  

BIRKHOFF, G. Álgebra Moderna. São Paulo: Editora Guanabara Dois. 

 ______. Explorando o Ensino da Matemática. Brasília: MEC/SEB, 2004. Volumes 1, 2, 3. 

Disponível em <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view= 

article&id=12583:ensino-medio&catid=195:seb-educacao-basica>. Acesso em mar 2010. 
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LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

DISCIPLINA: Cálculo Diferencial e Integral                                                                                           Código: PAR30040 

CH: 80 h                                          Nº CRÉDITOS: 4 

Terceiro semestre Pré-requisito: Não tem 

Formação: Segunda Licenciatura 

  

 

I. EMENTA: 

Limites. Continuidade de funções. Derivadas e aplicações. Antidiferenciação e aplicações. 

Desenvolvimento de projeto de trabalho/modelagem matemática no ensino e seminários de 

discussão/análise das práticas. 

II. OBJETIVOS: 

Apresentar domínio de conteúdos matemáticos na área de Cálculo, de modo a ser capaz de 

transmitir conteúdos associados, quando atuando no ensino fundamental e médio, com facilidade e 

segurança. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Limites.  

2. Continuidade de funções.  

3. Derivadas e aplicações.  

4. Antidiferenciação e aplicações. 

5. Desenvolvimento de projeto de trabalho/modelagem matemática no ensino. 

6. Seminários de discussão/análise das práticas. 

IV. BIBLIOGRAFIA: 

1. Básica  

GUIDORIZZI, H. L. Um curso de Cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 2001. v. 1.  

LEITHOLD, I. O Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: Harper & Row do Brasil Ltda., 

1994.  

SWOKOWSKI, B. W. Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: Makron Books Brasil, 1994. 

v 1. 

2. Complementar  

ÁVILA, Geraldo. Várias Faces da Matemática. São Paulo: Blucher, 2007. 

ÁVILA, G. S. S. Cálculo I. Brasília: Universidade de Brasília, 1978. 

BIEMBENGUT, Maria. Salet; HEIN, Nelson. Modelagem matemática no ensino. São Paulo: .  

Contexto, 2007.  

FLEMMING, D. M., GONÇALVES, M. B. Cálculo A. São Paulo: Makron Books, 2007.  

______. Explorando o Ensino da Matemática. Brasília: MEC/SEB, 2004. Volumes 1, 2, 3. 

Disponível em <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view= 

article&id=12583:ensino-medio&catid=195:seb-educacao-basica>. Acesso em mar 2010. 
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LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

DISCIPLINA: Introdução ao Ensino de Libras                                                                                       Código: PAR30041 

CH: 80 h                                          Nº CRÉDITOS: 4 

Terceiro semestre Pré-requisito: Não tem 

Formação: Segunda Licenciatura 

 

 

I. EMENTA: 

História e Políticas da educação especial no Brasil. Processos de inclusão/exclusão e suas 

determinações materiais. A constituição do sujeito surdo. A relação da surdez com a língua de 

sinais. Noções básicas da língua brasileira de sinais: espaço de sinalização, os elementos que 

constituem os sinais, noções sobre a estrutura e uso em contextos triviais de comunicação. 

II. OBJETIVOS: 

Propiciar  a  aproximação  dos  falantes  do  português  de  uma língua viso-gestual usada pelas 

comunidades surdas (libras) e uma melhor comunicação entre surdos e ouvintes em todos os 

âmbitos da sociedade, e especialmente nos espaços educacionais,  favorecendo ações  de  inclusão 

social oferecendo possibilidades para a quebra de barreiras linguísticas.  

 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. História e Políticas da educação especial no Brasil. 

2. Processos de inclusão/exclusão e suas determinações materiais. 

3. A constituição do sujeito surdo. A relação da surdez com a língua de sinais.  

4. Noções básicas da língua brasileira de sinais: espaço de sinalização, os elementos que 

constituem os sinais, noções sobre a estrutura e uso em contextos triviais de comunicação. 

IV. BIBLIOGRAFIA: 

1. Básica  

ALMEIDA, E.O.C. de A. Leitura e Surdez: um estudo com adultos não oralizados. Rio de Janeiro: 

Revinter, 2000.  

FELIPE, Tânia. Libras em Contexto, São Paulo: MEC/SEESP, 2007. 

QUADROS, R.M. de. Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artes 

Médicas,1997.= 

2. Complementar  

BOTELHO,  P.  Segredos  e  Silêncios  na  Educação  dos  Surdos.  Editora Autentica, Minas 

Gerais, 7-12, 1998.  

GOLDFELD,  M.  Linguagem,  surdez  e  bilingüismo.  Lugar  em  fonoaudiologia. Rio de Janeiro, 

Estácio de Sá, n° 9, set., p 15-19, 1993.  

NERES, Celi Corrêa; LANCILLOTTI, Samira Saad Pulchério. Educação especial em foco: 

questões contemporâneas. Campo Grande: UNIDERP, 2006.  

PESSOTTI, Isaías. Deficiência mental: da superstição à ciência. São Paulo: USO, 1984.  

SKILAR, Carlos.  A surdez: um olhar sobre a diferença. Porto Alegre: Mediação, 1988. 
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LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

DISCIPLINA: Estágio Supervisionado I Código: PAR30042 

CH: 60 h Nº CRÉDITOS: 3 

Terceiro semestre Pré-requisito: Não tem 

Formação: Segunda Licenciatura 

 

 

I. EMENTA: 

Caracterizar e observar a escola e a sala de aula. Orientação sobre o projeto de ação pedagógica a 

ser desenvolvido no exercício da docência de forma articulada com a prática profissional e com as 

atividades pesquisa.  Regência. Elaboração do projeto e portfólio com as atividades realizadas. 

II. OBJETIVOS: 

Propiciar ao docente-aluno a análise e reflexão de sua prática por meio um projeto de ação 

pedagógica a ser desenvolvido no exercício da docência de forma articulada com a prática 

profissional e com as atividades pesquisa. 

 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Caracterizar e observar a escola e a sala de aula. 

2. Orientação sobre o projeto de ação pedagógica a ser desenvolvido no exercício da docência de 

forma articulada com a prática profissional e com as atividades pesquisa. 

3. Regência. 

4. Elaboração do projeto e portfólio com as atividades realizadas. 

IV. BIBLIOGRAFIA: 

1. Básica 

À critério do docente da disciplina e de acordo com o projeto de ação pedagógica a ser 

desenvolvido. 
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LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão de Curso                             Código: PAR30043 

CH: 60 h                                          Nº CRÉDITOS: 3 

Quarto semestre Pré-requisisto: Não tem 

Formação: Segunda Licenciatura 

 

 

I. EMENTA:  

 

 

Elaboração, desenvolvimento e apresentação de um trabalho referente aos projetos e ações 

desenvolvidos na prática docente sob a orientação de um docente. 

II. OBJETIVOS: 

Contribuir para a reflexão teórica, o desenvolvimento de práticas e metodologias, a análise de 

intervenções, a formulação e implementação de políticas públicas, na educação. 

  

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Elaboração, desenvolvimento e apresentação de um trabalho referente aos projetos e ações 

desenvolvidos na prática docente sob a orientação de um docente. 

IV. BIBLIOGRAFIA: 

1. Básica 

Bibliografia específica para cada trabalho desenvolvido. 
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LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

DISCIPLINA: Resoluções de Problemas                                           Código: PAR30044 

CH: 80 h                                          Nº CRÉDITOS: 4 

Quarto semestre Pré-requisito: Não tem 

Formação: Segunda Licenciatura 

 

 

I. EMENTA: 

Modelagem e resolução de problemas que envolvam situações do cotidiano, usando 

conhecimentos matemáticos para a construção de argumentação. Seminários de discussão/análise 

das práticas. 

II. OBJETIVOS: 

Apresentar domínio de conteúdos matemáticos na área de Álgebra, Cálculo, de modo a ser capaz 

de transmitir conteúdos associados, quando atuando no ensino fundamental e médio, com 

facilidade e segurança. 

IIII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

    Modelagem e resolução de problemas que envolvam situações do cotidiano; 

    usando conhecimentos matemáticos para a construção de argumentação; 

     Seminários de discussões e analise das práticas. 

 

IV. BIBLIOGRAFIA: 

1. Básica 

      DANTE, Luis Roberto. Didática da resolução de problemas de matemática. São Paulo: Ática, 

2005. 

     PÓLYA, G. A arte de resolver problemas: um novo aspecto do método matemático. Rio de 

Janeiro: Interciências, 1977. 

     BASSANEZI, R. C; FERREIRA, Jr. Equações diferenciais com aplicações. São Paulo: Harbra, 

1988.GUIDORIZZI, H. L. Um curso de Cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 2001. v. 1.  

2. Complementar  

ÁVILA, Geraldo. Várias Faces da Matemática. São Paulo: Blucher, 2007. 

ÁVILA, G. S. S. Cálculo I. Brasília: Universidade de Brasília, 1978. 

BIEMBENGUT, Maria. Salet; HEIN, Nelson. Modelagem matemática no ensino. São Paulo:  

Contexto, 2007.  

FLEMMING, D. M., GONÇALVES, M. B. Cálculo A. São Paulo: Makron Books, 2007.  

LEITHOLD, I. O Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: Harper & Row do Brasil Ltda., 

1994.  
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LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

DISCIPLINA: Seminário de Pesquisa no Ensino da 

Matemática   

Código: PAR30045 

CH: 60 h                                          Nº CRÉDITOS: 3 

Quarto semestre Pré-requisito: Não tem 

Formação: Segunda Licenciatura 

 

 

I. EMENTA: 

Técnica de apresentação de seminário. Elaboração de pôster. Redação de resumo. Apresentação de 

seminário em ensino da matemática. 

II. OBJETIVOS: 

Analisar, refletir e apresentar seminário (pôster ou resumo) sobre tópicos de ensino da matemática, 

mostrando as experiências e práticas de professores de Matemática de reconhecida atividade 

acadêmicos.   

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Técnica de apresentação de seminário.  

2. Elaboração de pôster. Redação de resumo.  

3. Apresentação de seminário em ensino da matemática. 

IV. BIBLIOGRAFIA: 

1. Básica 

À critério do docente da disciplina. 
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LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

DISCIPLINA: Estágio Supervisionado II                                          Código: PAR30046 

CH: 60 h                                          Nº CRÉDITOS: 3 

Quarto semestre Pré-requisito: Não tem 

Formação: Segunda Licenciatura 

 

 

I. EMENTA: 

Análise da viabilidade da implantação do projeto de ação pedagógica a ser desenvolvido no 

exercício da docência de forma articulada com a prática profissional e com as atividades pesquisa 

Discussão da prática docente. Regência. Elaboração do projeto final, relatório parcial e portfólio 

das atividades. 

II. OBJETIVOS: 

Propiciar  ao  docente-aluno a análise e reflexão de sua prática por meio um projeto de ação 

pedagógica a ser desenvolvido no exercício da docência de forma articulada com a prática 

profissional e com as atividades pesquisa. 

 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

4. Análise da viabilidade da implantação do projeto de ação pedagógica a ser desenvolvido no 

exercício da docência de forma articulada com a prática profissional e com as atividades 

pesquisa. 

5. Discussão da prática docente. Regência.  

6. Elaboração do projeto final, relatório parcial e portfólio das atividades. 

IV. BIBLIOGRAFIA: 

Básica 

À critério do docente da disciplina e de acordo com o projeto de ação pedagógica a ser desenvolvido 
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LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

DISCIPLINA: Estágio Supervisionado III                                          Código: PAR30047 

CH: 80 h                                          Nº CRÉDITOS: 4 

Quarto semestre Pré-requisisto: Não tem 

Formação: Segunda Licenciatura 

 

 

I. EMENTA: 

Implantação do projeto de ação pedagógica a ser desenvolvido no exercício da docência de forma 

articulada com a prática profissional e com as atividades pesquisa. Discussão da prática docente. 

Regência. Elaboração do relatório final e portfólio com as atividades realizadas. 

II. OBJETIVOS: 

Propiciar  ao  docente-aluno a análise e reflexão de sua prática por meio um projeto de ação 

pedagógica a ser desenvolvido no exercício da docência de forma articulada com a prática 

profissional e com as atividades pesquisa. 

 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Implantação do projeto de ação pedagógica a ser desenvolvido no exercício da docência de 

forma articulada com a prática profissional e com as atividades pesquisa. 

2.  Discussão da prática docente. Regência.  

3. Elaboração do relatório final e portfólio com as atividades realizadas. 

 

IV. BIBLIOGRAFIA: 

1. Básica 

À critério do docente da disciplina e de acordo com o projeto de ação pedagógica a ser 

desenvolvido 
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2.7.3 Estágio Supervisionado 

 

   

 O art. 6º da Resolução CNE/CP nº 01/2009, a saber:  

 

Art. 6º A carga horária do estágio curricular supervisionado, conforme 

determina a resolução CNE/CP nº 2/2002, art. 1º, parágrafo único, 

compreenderá 200(duzentas) horas. 

§1º As atividades de estágio curricular supervisionado deverão ser 

preferencialmente realizado na própria escola e com as turmas que estiverem 

sob a responsabilidade do professor estudante, na área ou disciplina no escopo 

da segunda licenciatura.  

§ 2º As atividades de estágio supervisionado deverão ser orientadas por um 

projeto de melhoria e atualização do ensino, realizado sob supervisão 

concomitante da instituição formadora e da escola. 
  

 O estágio curricular supervisionado deverá ser realizado na própria escola, turmas de 

responsabilidade do docente-aluno, por um projeto de ação pedagógica a ser desenvolvido no 

exercício da docência de forma articulada com a prática profissional e com as atividades 

pesquisa. 

 A carga horária do estágio curricular supervisionado é (200) duzentas horas, 

consolidado nas disciplinas: Estágio Curricular Supervisionado I, II e III. Os docentes 

ministrantes dessas disciplinas formam a comissão do estágio supervisionado do Curso de 

Segunda Licenciatura em Matemática, sendo essa responsável pela orientação, 

acompanhamento e avaliação do docente-aluno por parte da instituição formadora (UNIR).  

 A Escola deve indicar um docente, preferencialmente um licenciado em Matemática, 

ou um supervisor de Ensino para a supervisão do estágio do docente-aluno. 

 

2.7.4 Trabalho de Conclusão  

 

 Todos os discentes do Curso deverão, ao final deste, apresentar um trabalho referente 

aos projetos e ações desenvolvidos na prática docente nas escolas onde atua como docente de 

matemática, elaborado individualmente, que será avaliado por uma banca formado pelo 

docente orientador e dois docentes do curso. 

 O trabalho de conclusão de curso (TCC) é viabilizado na matriz curricular através do 

componente TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, totalizando 60 horas, incluída nas 

disciplinas do curso, sendo que 04 horas destinam-se à apresentação pública do TCC. 
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2.7.5 Semana de integração 

 

Momento de socialização da atividades curriculares executadas, de acordo com a 

proposta metodológicas de ensino do curso desenvolvidas nas disciplinas do semestre, em que 

docentes e alunos num processo de reflexão das experiências individuais dos participantes e a 

abordagem teórica das metodologias pedagógicas conduzirão à aprendizagem coletiva. 

 

2.8 Representação gráfica de um perfil de formação 
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2.9 Metodologia de Ensino e Critérios de Avaliação  

 

 A proposta metodológica do curso tem como eixo a reflexão coletiva sobre a prática e 

a experiência de vida escolar do docente-aluno, com o objetivo de proporcionar-lhe o máximo 

aproveitamento de sua capacidade produtiva. 

 As atividades curriculares são ministradas dentro de uma abordagem teórica - prática 

que será exercida nas disciplinas com discussões temáticas, práticas integradas, iniciação à 

pesquisa, vivências profissionais, projetos e seminários que desenvolvam as competências e 

habilidades próprias do educador matemático. 

 No processo de reflexão as experiências individuais dos participantes e a abordagem 

teórica das metodologias pedagógicas conduzirão ao autodesenvolvimento, à aprendizagem 

coletiva, e às aulas com maior interação entre docentes e discentes. 

 As atividades práticas dão ênfase à execução de projetos e à modelação matemática, 

visando à atuação em situações contextualizadas de maneira que promovam tarefas 

envolvidas no cotidiano das unidades escolares, por exemplo: constituição de grupos de 

estudos próprios do ambiente da educação escolar; projetos temáticos envolvendo a 

escola/alunos da comunidade; produção de materiais didáticos, paradidáticos e de divulgação 

para espaços escolares e não-escolares de educação; produção técnica dos alunos;  projetos 

práticos envolvendo as diferentes disciplinas do currículo escolar; resolução de situações 

problemas; situações simuladoras; e eventos na área de formação. 

 Quanto aos recursos de ensino devemos ter em vista que o avanço das novas 

tecnologias da informação e comunicação, os recursos na área do ensino se tornaram valiosos, 

principalmente do ponto de vista do trabalho do docente e do discente, não só em sala de aula, 

mas como fonte de pesquisa. Ao planejar, o docente deve organizar situações didáticas em 

que possam utilizar as novas tecnologias, como: data show, software, hipertextos, bibliotecas 

virtuais, Internet, E-mails, cites, teleconferências, vídeos, e outros recursos mais avançados, 

na medida em que o docente for se a aperfeiçoando. 

 O processo avaliativo acontece entremeado durante todas as atividades curriculares em 

prol de melhorar o processo educacional e não apenas de mensurar meros resultados. Depende 
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de uma postura que reflita uma concepção de conhecimento como produção coletiva, onde a 

experiência vivida e a produção cultural dá significado à aprendizagem construída. 

 De acordo com a natureza da disciplina o docente elabora procedimentos 

diversificados que visem a verificar o aproveitamento quantitativo e qualitativo, de forma 

periódica e sistemática, com isso a mesma não priorizará o conteúdo, mas no sentido de 

formar profissionais da educação que não se limitem a assumir papéis de meros reprodutores 

dos saberes, mas que entendam a importância de assumir postura de especialistas do ensino 

e também de pesquisadores. 

 

2.10 Processo de Auto avaliação 

  

 A Coordenação do Curso procederá, com a participação do corpo docente e discente, 

uma sistemática de avaliação contínua, com registro semestral, que privilegie a análise dos 

processos e dos resultados, visando a garantir a abertura para possíveis reajustes e futuras 

reformulações do curso. 

 Avaliarão os seguintes aspectos, com base no artigo nº 4 da lei n. 10.861/2004: a) o 

contexto do curso – perfil do ingressante; b) finalidade do curso – alcance dos objetivos e das 

estratégias, evolução das áreas do conhecimento pertinentes ao curso; c) resultado do projeto 

do curso – índice de evasão e reprovação e desempenho dos egressos; d) aspectos técnico-

administrativos e acadêmicos; qualificação e desempenho dos docentees e profissionais 

técnico-administrativos; e) instalações físicas. 

 Avaliação do curso deve ser uma preocupação constante, pois é a partir dela que 

podemos conhecer com maior profundidade os pontos fortes e os fracos do mesmo, bem 

como a coerência entre os pressupostos apresentados no projeto pedagógico e a práxis 

desenvolvida. 

 

3 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO. 

  

3.1 Gestão administrativa e acadêmica do curso. 

         

A estrutura administrativa está constituída por: 
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• Conselho de Departamento composto por todos os docentees do Departamento de 

matemática; e por um representante estudantil. 

• O departamento de Matemática é administrado pelo Chefe e Vice-Chefe, eleitos pelo 

conselho de Departamento, com mandato de dois anos, permitida a recondução. 

 

a) Dados atualizados 

 

Chefe do Departamento de Matemática: 

Prof.  Aprígio dos Santos Vieira Filho. 

CPF 486225164-15, com Licenciatura em Matemática e Especialização em Educação 

Matemática. 

 

Vice-Chefe do Departamento de Matemática: 

Prof. Marçal França dos Santos. 

CPF 075545323-91 com Licenciatura e Bacharel em Matemática e Especialização . 

 

b) Composição do Núcleo Docente Estruturante 

 

O Núcleo Docente Estruturante - NDE do curso de Licenciatura em Matemática da 

Universidade Federal de Rondônia - UNIR foi criado mediante Portaria  n°101/NCET de 

01.11. 2012 é formado pelos seguintes membros: 

 

 Adeilton Fernandes da Costa. (Presidente) 

 Flávio Batista Simão 

 Ana Luzia de Sousa Silva 

 Marinaldo Felipe da Silva 

 Ronaldo Chaves Cavalcante 

 Aprígio dos Santos Viera Filho. 

 

  O Núcleo Docente Estruturante do Curso foi um conceito criado pela Portaria nº 147 

de 02 de fevereiro de 2007 reafirmado pelo Parecer CONAES 04 / 2010, RESOLUÇÃO 

CONAES Nº 01 / 2010 e Resolução 285 / CONSEA, de 21 de setembro de 2012. De acordo 

com Art. 2º da Resolução 285/CONSEA o Núcleo Docente Estruturante constitui segmento da 
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estrutura de gestão acadêmica com atribuições consultivas, propositivas e de assessoria sobre 

matéria de natureza acadêmica, corresponsável pela elaboração, implementação e 

consolidação do projeto pedagógico de curso. 

 

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. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades de graduação, de exigências do mercado de 

trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do 

curso; 

IV. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos 

de Graduação. 

 

c) Relação de todos os Docentes do Curso 

 

Núcleo Docente Link para o Lattes Disciplinas 

Prof. Dr. Adeilton Fernandes 

da Costa 

http://lates.cnpq.br/2703359

679579114 

 

Matemática I  

Profa. Dra. Ana Luzia de 

Souza Silva 

http://lates.cnpq.br/0406040

248579609 

 

Estagio Supervisionado I  

Pof.. MS Carlos Vinicius da 

Costa Ramos 

http://lates.cnpq.br/5524129

754725622 

 

Informática na Escola e no 

Ensino da Matemática. 

Prof. Ms. Dilcélia 

Heckmann Barbalho 

http://lates.cnpq.br/7615300

799497148 

 

Geometria Euclidiana 

Prof. Ms. Eudes Barroso 

Junior 

http://lates.cnpq.br/5299911

256778184 

Didática da 

Matemática/Historia 

http://lates.cnpq.br/2703359679579114
http://lates.cnpq.br/2703359679579114
http://lates.cnpq.br/0406040248579609
http://lates.cnpq.br/0406040248579609
http://lates.cnpq.br/5524129754725622
http://lates.cnpq.br/5524129754725622
http://lates.cnpq.br/7615300799497148
http://lates.cnpq.br/7615300799497148
http://lates.cnpq.br/5299911256778184
http://lates.cnpq.br/5299911256778184
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 Matemática e Cálculo 

Diferencial e Integra 

Prof . Dr. Flavio Batista 

Simão 

http://lates.cnpq.br/6146704

578695653 

 

Introdução a Probabilidade e 

Estatística 

Prof. Esp. Marçal França dos 

Santos 

http://lates.cnpq.br/4041425

014891058 

 

Matemática II/Metodologia 

de Ensino da Matemática/ e 

Estagio Supervisionado III 

Prof. Ms.Maria das Graças 

Viana de Sousa Diogo 

http://lates.cnpq.br00359201

17518006 

 

Educação e Diversidade 

Etnico-Racial/Álgebra/e 

Estagio Supervisionado III 

Prof. Dr. Marinaldo Felipe 

da Silva 

http://lates.cnpq.br/7300056

208980534 

 

Seminário de Pesquisa no 

ensino da Matemática e 

trabalho de Conclusão de 

curso 

Prof. Ms. Ronaldo Chaves 

Cavalcante 

http://lates.cnpq.br/12411691

12532587 

 

Geometria Analítica e 

Vetorial/ e Álgebra Linear 

   

   

 

 

3.2 Recursos humanos 

 

3.2.1 Corpo docente 

     

       O corpo docente do curso de Licenciatura em Matemática tem formação básica em 

Licenciatura em Matemática, Bacharelado em Matemática e áreas afins. A maioria dos 

professores tem experiência no ensino médio e fundamental em escolas públicas e privadas, e todos 

têm curso de pós-graduação desde a especialização ao doutorado, atualmente o departamento 

tem oito doutores, seis mestres e três especialistas conforme tabela abaixo. Considerando a 

formação do corpo docente do Departamento de Matemática, atualmente tem como eixo de 

formação uma matriz voltada para formação docente e desenvolver projetos de pesquisa e de 

http://lates.cnpq.br/6146704578695653
http://lates.cnpq.br/6146704578695653
http://lates.cnpq.br/4041425014891058
http://lates.cnpq.br/4041425014891058
http://lates.cnpq.br0035920117518006/
http://lates.cnpq.br0035920117518006/
http://lates.cnpq.br/7300056208980534
http://lates.cnpq.br/7300056208980534
http://lates.cnpq.br/1241169112532587
http://lates.cnpq.br/1241169112532587
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extensão que propiciam a elaboração e publicação de artigos com regularidade, mas também estão 

sendo delineando as seguintes linhas de pesquisa: Modelagem Matemática com ênfase em 

física e álgebra aplicada (teoria dos códigos e temas relacionados). 

        É desejável que os docentes do curso de Licenciatura na modalidade de Segunda 

Licenciatura em Matemática estejam engajados numa prática profissional atualizada e em 

constante reciclagem, e busquem desenvolver em suas pesquisas temas relevantes para o 

desenvolvimento da cultura local inseridos num contexto global. 

 

SIAPE/REGIME 

DE 

TRABALHO/FU

NÇÃO 

DOCENTE/VÍN

CULO 

EMPREGÁTIC

O. 

NOME e CPF TITULAÇ

”ÃO 

MAXIMA 

DISCIPLINAS 

MINISTRADAS 

 

2078555\DE 

Abel A. A. Delgado Ortiz 

54058562234 

Doutor Álgebra Linear, Teoria dos 

números. 

396611|DE Adeilton Fernandes da Costa 

 

Doutor Informação e sistemas, teoria 

dos números. 

396691|DE Marinaldo Felipe da Silva 

11049910498 

Doutor Calculo I, Seminário de 

Pesquisa em matemática. 

396652\DE Flavio Batista Simão Doutor Estatística 

396636|DE Ana Luzia de Souza 

23074884215 

Doutora TCC I, II e III, Estagio 

Supervisionado I, II, III e IV, 

Física I,II e III, Informática 

para o ensino de matemática 

1671571|DE Marcelo Vergotti 

 

Doutor Matemática I e Estatística 

2214059|DE Tomas Daniel Menéndez 

Rodríguez 

 

Doutor Equações Diferenciava, 

analise 

1546073|DE Norton Roberto Caetano Doutor Estatística e Calculo 
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396641/DE Carlos Vinicius da C Ramos 

CPF: 203.432.644-04 

 

Mestre Calculo I,II e III, Teoria dos 

números, Geometria, 

Matemática I e II 

3966461|DE Dilcélia Heckmann Barbalho Mestre Desenho Geométrico; 

Geometria Euclidiana; e Física 

I, II e III 

396769|DE Eudes Barroso Júnior Mestre Calculo I, II e III; Lógica 

Matemática; Didática da 

Matemática; História da 

Matemática. 

1459289/DE Ronaldo Chaves Cavalcanti 

16189264468 

Mestre  Álgebra Linear; Álgebra 

Moderna; Teoria dos números. 

 

2364591|DE Pedro Di Tárique Barreto Mestre Estatística, Equações 

Diferenciais, 

eletromagnetismo, mecânica 

clássica.  

1800796|DE Thiago  Ginez  Velanga Mestre Álgebra Moderna; Álgebra 

linear. 

396606|DE Marçal França dos Santos 

07554532391 

Especialist

a 

Didática da Matemática, 

Calculo, Estagio 

Supervisionado 

6396459|DE Aprígio Dos Santos 

486225164-15 

Especialist

a 

Matemática I e II 

1548|DE Charles Wilson Monteiro Especialist

a 

Geometria Analítica, Calculo 

e Matemática financeira. 

 

 

3.2.2  Corpo discente 

 

 O corpo discente do Programa emergencial de Segunda licenciatura é composto de 

professores da Educação Básica da escolas Públicas do Estado de Rondônia. 
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  O Departamento de Matemática deve procurar tanto quanto possível divulgar e 

incentivar ações, projetos e atividades institucionais e docentes que tenham compromisso com 

o apoio estudantil e a preocupação com a promoção da permanência dos alunos nos cursos.  

Dentre as ações atualmente oferecidas pela UNIR, destacam-se: 

   O Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino Médio 

PAPMEM, é um evento do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - (IMPA) e da 

Universidade Federal de Rondônia - UNIR e tem como objetivo aprimorar a formação dos 

professores de Matemática do Ensino Médio e dos estudantes do curso de Licenciatura em 

Matemática. O PAPMEM terá duração de cinco dias (de segunda a sexta), nos turnos matutino 

e vespertino, nas manhãs são disponibilizadas teleconferências transmitidas ao vivo do 

auditório do IMPA e nas tardes são realizadas sessões de estudos dirigidos com resolução de 

exercícios. Cada curso tem carga horária de 40 horas e aborda tópicos de  Matemática do 

Ensino Médio. O curso é gratuito, os candidatos selecionados receberão o material necessário 

ao curso. 

Programa de Institucional de Bolsas de Extensão Universitária - PIBEX é uma ação da 

Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA) da UNIR que objetiva 

contribuir para a formação profissional e cidadã por meio da participação de docentes e 

discentes de graduação em programas e projetos de extensão. A extensão é entendida, nesse 

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

de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade.  

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é uma iniciativa 

para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica. O 

programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à 

docência desenvolvida por Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com escolas 

de educação básica da rede pública de ensino. Os projetos devem promover a inserção dos 

estudantes no contexto das escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para 

que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da 

licenciatura e de um professor da escola.   

Objetivos do Programa: 

▪ incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 

▪ contribuir para a valorização do magistério; 

▪ levar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 

promovendo a integração entre educação superior e educação básica; 
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▪ inserir os licenciados no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 

proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar 

que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-

aprendizagem; 

▪ incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como 

co-formadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de 

formação inicial para o magistério; e 

▪ contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, 

elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 

  

Monitoria Acadêmica, instituído pela UNIR, o Programa de Monitoria Acadêmica 

(PMA) foi criado com o objetivo de possibilitar uma maior participação do aluno na 

realização de trabalhos práticos e experimentais, a partir de experiências auxiliando o 

professor na preparação de material didático e em participações de atividades de classe e/ou 

laboratório, colaborando ainda, na orientação de alunos, esclarecendo e tirando dúvidas em 

atividades de classe e/ou laboratório e participando de atividades que propiciem o seu 

aprofundamento na disciplina, como revisão de texto, resenhas  bibliográficas e outras. 

Convenio nº 06/2013/UNIR e a Secreta de Educação do estado de Rondônia – 

SEDUC,  visando proporcionar, aos acadêmicos regularmente matriculados nos cursos de 

graduação da  Universidade Federal de Rondônia – UNIR, a realização de estagio curricular 

obrigatório não remunerado, no âmbito das Escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado de 

Rondônia, para a complementação de sua formação humana e profissional do acadêmico sob 

a supervisão de professor da escola e orientação de professores da Universidade.          

Mobilidade Estudantil. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais 

de Ensino Superior (ANDIFES) instituiu, por meio de convênio celebrado entre as 

Instituições Federais de Ensino Superior - (IFES), do qual a UNIR é signatária, o Programa de 

Mobilidade Estudantil (PME). A proposta do Programa é propiciar aos estudantes de qualquer 

curso das IFES a possibilidade do vínculo temporário com outra instituição federal, cursando 

uma ou mais disciplinas importantes para a complementação de sua formação. Esta iniciativa 

da ANDIFES não diz respeito, portanto, a transferências, mas, sim, à mobilidade temporária 

de alunos, que, após o período máximo de um ano letivo, retornará à instituição de origem. Só 

excepcionalmente, e mediante a aprovação da instituição receptora, esse vínculo poderá ser 
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superior a um ano. Na UNIR o PME é coordenado pela Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD),  por meio da Diretoria de Apoio às Políticas Acadêmicas (DAPA).   

A Pró-reitoria de Cultura e Assuntos Estudantis (PROCEA) da UNIR, Campus  Porto 

Velho, conta ainda com os seguintes programas de incentivo aos discentes: 

Auxílio Alimentação: 

O auxílio alimentação é o auxílio financeiro pago, para os discentes matriculados em 

cursos de graduação presenciais da cidade de Porto Velho, para subsidiar as despesas com 

alimentação dos discentes em condições de vulnerabilidade social e econômica. 

Auxílio Transporte: 

O auxílio transporte é o auxílio financeiro pago para subsidiar despesas com transporte 

de discentes matriculados em cursos de graduação presenciais, em condições de 

vulnerabilidade social e econômica. 

  Auxílio Moradia: 

O auxílio moradia é o auxílio financeiro pago para subsidiar despesas com moradia de 

discentes matriculados em cursos de graduação presenciais, em condições de vulnerabilidade 

social e econômica, que seja oriundo de outros municípios e/ou que seja natural do município 

onde se localiza o Campus, mas não possua vínculo familiar. 

Auxílio Creche: 

O auxílio creche é o auxílio financeiro pago para subsidiar despesas dos discentes 

matriculados em cursos de graduação presenciais, em condições de vulnerabilidade social e 

econômica, para auxiliar no pagamento de mensalidade escolar para filhos na idade até 5 

(cinco) anos e 11 (onze) meses. 

Bolsa Permanência: 

A bolsa permanência é o auxílio financeiro pago a título de bolsa que visa à promoção 

do acesso e permanência de estudantes em condições de vulnerabilidade social e econômica. 

 

3.2.3 Técnicos Administrativos. 

 

O departamento não tem disponibilidade de um técnico administrativo. Essa tarefa é 

realizada pelo chefe de departamento, medidas estão sendo encaminhada para seja atendida 

esta solicitação. 
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4 INFRAESTRUTURA 

 

 a)   Descrição do estrutura administrativa do curso  

 

O curso de Licenciatura em Matemática pertence ao Departamento de Matemática. 

Atualmente dispõe de uma sala para o Chefe e o Vice-Chefe, quatro salas para permanência 

dos Professores, salas estas que não estão em boas condições de uso. É necessário para o 

funcionamento da esfera administrativa do Departamento projetar a construção de espaço 

físico que abrigue a Chefia do Departamento, a secretaria do Departamento, uma sala para 

cada Coordenação de curso, uma sala para a Coordenação do mestrado profissional em 

matemática, sala para as reuniões do CONDEP e para as  reuniões do NDE e sala de 

professores. 

 

b)   Descrição do suporte administrativo do Campus ou Núcleo 

 

O Núcleo de Ciências Exatas e da Terra - NCET da UNIR, localizado no campus de 

Porto Velho, está instalado em um prédio vertical, no andar térreo, e congrega os 

departamentos Acadêmicos de Química, Física e Biologia, 

O NCET é responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, 

tanto em termos de planejamento como em termos de execução e avaliação do curso de 

Licenciatura em Matemática da UNIR. 

A Diretoria de Registro Acadêmico (DIRCA) atende de 2ª a 5ª feira, das 8h às 20h. O 

atendimento é realizado pessoalmente e pela internet pelo Sistema Integrado de Gestão 

Universitária – SINGU, implantado em 2005 no campus e compreendendo os módulos de 

Protocolo eletrônico, Controle Acadêmico e Biblioteca. 

 As salas de aula têm capacidade para 50 alunos, com ar condicionado, quadros 

brancos e projetor multimídia, quando solicitados pelos docentes. Existem dois auditórios, um 

auditório com capacidade em torno de 40 lugares e outro com capacidade em torno de 300 

lugares; ambos possuem projetor multimídia, televisão, som amplificado, retroprojetor e são 

utilizados para reuniões, defesas de trabalhos de conclusão de curso e palestras. 
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c )  Equipamentos e Laboratórios 

  

Com vistas ao atendimento da demanda necessária ao desenvolvimento das atividades 

de pesquisa docente, bem como das habilidades necessárias à formação discente, o curso de 

matemática não dispõe de um laboratório didático pedagógico. Deve ser projetado a 

construção e o adequado equipamento dos seguintes laboratórios e salas específicas: 

Laboratório de Educação Matemática. Espaço para a realização de atividades de 

ensino, pesquisa e extensão de áreas que requerem atenção pedagógica específica, visando 

uma preparação profissional mais qualificada para o aluno de licenciatura. Atualmente o 

Departamento de Matemática não tem laboratório de informática. Existe tramitando no 

Núcleo de Ciências Exatas e da Terra – NCET um processo de nº 23.118.000.790/2009-58 de 

criação de um laboratório de Educação Matemática onde contempla o laboratório de 

informática, que os alunos possam fazer uso de softwares educacional (CABRI, MAPPL, 

entre outras).. Deve conter acervo de materiais que possibilitem a experiência visual e/o de 

tacto de estruturas matemáticas, por exemplo superfícies solidas, curvas planas em alto relevo, 

superfícies que mostrem aspectos topológicos  tais como a cinta de Moebius, a garrafa de 

Klein entre outros. 

Sala Multimídia. Sala equipada com recursos tecnológicos para promover a 

visualização de objetos matemáticos abstratos impossíveis e difíceis de reprodução física, por 

exemplo a algumas superfícies mínimas, projeção de vídeos e filmes, web conferência e 

videoconferência. 

Laboratório de Informática. Atualmente o Departamento de Matemática não tem 

laboratório de informática. Existe tramitando no Núcleo de Ciências Exatas e da Terra – 

NCET um processo de nº 23.118.000.790/2009-58 de criação de um laboratório de Educação 

Matemática onde contempla o laboratório de informática, que os alunos possam fazer uso de 

softwares educacional (CABRI, MAPPL, entre outras). 

 

d)  Biblioteca 

  

A Biblioteca Central "Prof. Roberto Duarte Pires" está situada em prédio com dois 

andares (térreo e primeiro andar), refrigerada e com controle de entrada e saída, há banheiros 

com acesso ao cadeirante, gabinetes para estudos individuais, mesas para estudo em grupo. A 

Biblioteca ampliou seu espaço físico em 2007, e atualmente conta com 3.270,12m², salas de 
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estudo em grupo, sala de treinamento, cabines de estudo individual, área de leitura, acervos 

geral, de coleção especial e de periódicos, além de guarda-volumes e espaço para pesquisa on-

line. Seus dados em números atualizados até 2012 foram: Serviços e equipamentos fornecidos 

– 2011; Assentos – 487; Mesas – 121; Cabine de estudo individual – 20; Salas de leitura – 07; 

Acervo geral – 106.404; Empréstimos de livro Biblioteca Central – 44.993; Acervo 

bibliográfico de volumes de livros (inseridos no acervo) – 3.235. Constatou que a biblioteca 

possui uma coleção muito fraca de livros de matemática, seja na área de pesquisa u de textos 

na área educação matemática.  A coleção de periódicos científicos somente tem a revista de 

matemática e estatística da UESP. A implementação de linhas de pesquisa dentro do 

departamento de matemática contribuirá a incrementar o número de livros e periódicos 

especializados. 

  

e) Infraestrutura básica utilizada no ensino 

  

O curso deve contar com três (3) salas de aula para prover as disciplinas de núcleo 

comum, laboratório de informática onde os alunos possam realizar pesquisas e trabalhos, 

unidos  de conectividade  com  Internet. No futuro, se projeta o uso  de softwares como cabri-

geometer, maple etc para acompanhar o estudo. As salas deverão ser adequadamente 

equipadas de maneira a prover o seu funcionamento máximo. 

 

f) Acessibilidade 

  

É imprescindível   que  todas  as  instalações   previstas  para  o  Curso  de 

Licenciatura  em  Matemática  estejam  em  coadunação  com  a construção de espaços  para  

o  convívio  de uma  sociedade  igualitária  e  justa  em  direitos, acesso e oportunidades. 

      É  importante   prever   que  o  desenvolvimento   dos   saberes   e   fazeres científicos,  

escultural e artísticos  só se   completa  quando  alcança  sua  meta  alvo,  a  plateia.  Para  isto  

deve-se  objetivar  proporcionar  a integração  entre a  comunidade  e  o cientista,  mantendo-

se espaços  do  fazer matemático  em meio ao ambiente cultural. 

 

5. BIBLIOGRAFIA, ANEXOS E APÊNDICES. 

 

http://www.seplan.ro.gov.br/imagens-editor/Porto%20Velho(1).pdf – acesso em 
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12/03/2013 

 

http://www.portovelho.ro.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5&It 

emid=18 (acesso em 12/03/2013). 

 

http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ro# (acesso em 12/03/2013) 

 

Projeto Pedagógico Curricular do Curso de Inglês. PROGRAD/UNIR. 

 

Projeto Pedagógico Curricular do Curso de Espanhol. PROGRAD/UNIR. 

 

Projeto Pedagógico Curricular do Curso de Biblioteconomia. PROGRAD/UNIR. 

 

Projeto Pedagógico Curricular do Curso de Pedagogia/Parfor. PROGRAD/UNIR. 

Projeto Pedagógico Curricular do Curso de Musica . PROGRAD/UNIR 

UNIR/CONSEA. Resolução 278/CONSEA, de 04 de junho de 2012 

  

 

APENDICE B 

 

 

 

Gabinetes de trabalho para professores 

Tipo de 

instalações 

Alvenaria 

Identificação 

(nome do local) 

Departamento de Matematicas: Sala 104-2C 

Disponibilidade 

(própria, alugada, 

cedida, etc.) 

Própria 

Instalação (o que 

está instalado no 

local) 

02  Cadeira giratória com braços e encosto regulaveis. 

2 Gaveteiro, movel módulo C/4 gavetas 

01 armario.       

2  Estação de trabalho:    Divisória módulo   órganica com painel 

frontal e lateral. 

01    Ar condicionado split 24,000 BTU.           01    Nobreak TS share 
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800 VA  .                         

01 Computador desktop                                      

 

 

Quantidade 9 

Capacidade  

(quantidade de 

alunos) 

2 alunos 

Tipo de 

capacidade (por 

turno, etc.) 

2 

Área total em m² 4,80 X12.40 m 

OBS: 

(preenchimento 

obrigatório) 

 

 

 

Gabinetes de trabalho para professores 

Tipo de instalações Alvenaria 

Identificação (nome do local) Departamento de Matematicas: Sala 106-2C 

Disponibilidade (própria, alugada, cedida, 

etc.) 

propria 

Instalação (o que está instalado no local) 

02  Cadeira giratória com braços e encosto 

regulaveis. 

02 Gaveteiro, movel módulo C/4 gavetas       

02 Estação de trabalho:    Divisória módulo   

órganica com painel frontal e lateral. 

01    Ar condicionado split 24,000 BTU.           01    

Nobreak TS share 800 VA  .                         

02 Computador desktop                                      

01 armario de madeira 1,6X1X0,60 m 
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Quantidade 2 

Capacidade  (quantidade de alunos) 4 alunos por sala 

Tipo de capacidade (por turno, etc.) 2 

Área total em m² 4,80X12,40 m 

OBS: (preenchimento obrigatório)  

 

 

Gabinetes de trabalho para professores 

Tipo de instalações Alvenaria 

Identificação (nome do local) Departamento de Matematicas: Salas 108-,109-2C 

Disponibilidade (própria, alugada, cedida, 

etc.) 

propria 

Instalação (o que está instalado no local) 

03  Cadeira giratória com braços e encosto 

regulaveis. 

03 Gaveteiro, movel módulo C/4 gavetas       

03  Estação de trabalho:    Divisória módulo   

órganica com painel frontal e lateral.     Nobreak 

TS share 800 VA  .                         

02 Computador desktop                                      

 

 

Quantidade 40 

Capacidade  (quantidade de alunos) 4 alunos por sala 

Tipo de capacidade (por turno, etc.) 16 

Área total em m²  

OBS: (preenchimento obrigatório)  

 

Gabinetes de trabalho para professores 

Tipo de instalações Alvenaria 

Identificação (nome do local) Departamento de Matematicas: Salas 208-2C 

Disponibilidade (própria, alugada, cedida, 

etc.) 

propria 
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Instalação (o que está instalado no local) 

03  Cadeira giratória com braços e encosto 

regulaveis. 

03 Gaveteiro, movel módulo C/4 gavetas       

03  Estação de trabalho:    Divisória módulo   

órganica com painel frontal e lateral. 

  

01 Computador desktop                                     

01 armario com plateleiras 

 

 

Quantidade 4 

Capacidade  (quantidade de alunos) 4 alunos por sala 

Tipo de capacidade (por turno, etc.) 4 

Área total em m²  

OBS: (preenchimento obrigatório)  

 

 

Espaço de trabalho para coordenação do curso 

Tipo de instalações Alvenaria 

Identificação (nome do local) Chefia do departamento,sala 102-C 

Disponibilidade (própria, alugada, cedida, 

etc.) 

Propria 

Instalação (o que está instalado no local) 

01 Cadeira giratória com braços e encosto 

regulavel,  01  Gaveteiro, movel módulo C/4 

gavetas, 01  Estação de trabalho:    Divisória 

módulo   órganica com painel frontal e lateral, 01 

Armario Baixo C/portas P/pasta suspensa, 01 

Armario Alto semi-aberto com portas de abrir na 

altura da mesa com prateleiras,01 impresora 

multifuncional 1510, 01 estabilizador TS Shara 

700VA, 01 projetor multimedia, 01 monitor de 

video,01 computador desktop. 
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01 quadro mural 1,30 X1,10m. 

1 lixeira. 

  

Quantidade 10 

Capacidade (quantidade de alunos) Não aplica 

Tipo de capacidade (por turno, etc.) Não aplica 

Área total em m²  

OBS: (preenchimento obrigatório)  

 

 

Sala de Professores( O departamento de matemática nâo dispoe de uma sala de 

professores. Por tanto 

o item abaxo não se aplica. 

Tipo de instalações  

Identificação (nome do local)  

Disponibilidade (própria, alugada, cedida, 

etc.) 

 

Instalação (o que está instalado no local)  

Quantidade  

Capacidade (quantidade de alunos)  

Tipo de capacidade (por turno, etc.)  

Área total em m²  

OBS: (preenchimento obrigatório)  

 

Salas de aula 

 

Tipo de instalações Alvenaria 

Identificação (nome do local) 
Bloco E e salas 01, 02, 03,04,05. 

 A sala Guapore, do centro de formaçaõ profesional 

Disponibilidade (própria, 

alugada, cedida, etc.) 

Proprio(Bloco E) 

Cedida(Sala Guapore) 

Instalação (o que está instalado 50 carteiras universitarias 
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no local) 05 Ar split, York, 24 BTU 

02 Quadro de fórmica 3,00 x 1,20 

 

Quantidade  

Capacidade  (quantidade de 

alunos) 

50 alunos 

Tipo de capacidade (por turno, 

etc.) 

50 alunos 

Área total em m² 7,30 mx8.80 m 

OBS: (preenchimento obrigatório)  


