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 1. CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO 

 1.1. Dados da Mantenedora e da Mantida 
 

Dados da Mantenedora 

 

Mantenedora

: 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DA PARAÍBA - CNPJ - 10.783.898/0001-75 

Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal 

End.: Avenida João da Mata n.: 256 

Bairro: Jaguaribe Cidade: 
João 

Pessoa 

CEP

: 
58015020 

UF

: 
PB 

Fone: (83) 3612-9701 (83) 3612-9702   

E-mail: pre@ifpb.edu.br 

Site: www.ifpb.edu.br 

 

 Dados da mantida 
 

Mantida: IFPB – Campus Campina Grande 

End.: Avenida Tranquilino Coelho Lemos nº 671 

Bairro: Dinamérica Cidade: 
Campina 

Grande 
CEP 58432300 UF PB 

Fone: (83) 2102-6200   

E-mail: campus_cg@ifpb.edu.br 

Site: http://www.ifpb.edu.br/campinagrande 

 

mailto:pre@ifpb.edu.br
http://www.ifpb.edu.br/
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 1.2. Missão Institucional 

 

“Ofertar a educação profissional, tecnológica e humanística em todos os seus 

níveis e modalidades por meio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, na 

perspectiva de contribuir na formação de cidadãos para atuarem no mundo do 

trabalho e na construção de uma sociedade inclusiva, justa, sustentável e 

democrática.” (PDI/IFPB 2015-2019). 

 

 1.3. Histórico Institucional 

  

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB, que 

integra a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, é uma instituição 

que possui mais de cem anos de existência. Ao longo desse período, recebeu 

diferentes denominações, que indicam, sobretudo, diferentes perspectivas adotadas 

nas ações educativas: Escola de Aprendizes Artífices da Paraíba - de 1909 a 1937; 

Liceu Industrial de João Pessoa - de 1937 a 1961; Escola Industrial “Coriolano de 

Medeiros” ou Escola Industrial Federal da Paraíba - de 1961 a 1967; Escola Técnica 

Federal da Paraíba - de 1967 a 1999; Centro Federal de Educação Tecnológica da 

Paraíba – de 1999 a 2008. 

A partir da vigência da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, é criado o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, surgido da fusão do 

CEFET-PB e da Escola Agrotécnica Federal, no município de Sousa, sertão do 

estado. 

No ano de 1909, criada por meio de decreto presidencial no governo de Nilo 

Peçanha, a Escola de Aprendizes Artífices foi concebida visando prover de mão-de-

obra o modesto parque industrial brasileiro, que estava em fase de instalação. De 

acordo com Cunha (Apud NASCIMENTO, 2007, p.111) a Escola de Aprendizes e 

Artífices se destinava “à formação profissional de operários e de contra-mestres, 

através do ensino prático e conhecimentos técnicos necessários aos menores que 

pretendessem aprender um ofício”. 

Àquela época, a Escola absorvia os chamados “desvalidos da sorte”, pessoas 

desfavorecidas e até indigentes, que provocavam um aumento desordenado na 

população das cidades, notadamente com a expulsão de escravos das fazendas, 
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que migravam para os centros urbanos. Tal fluxo migratório era mais um 

desdobramento social gerado pela abolição da escravatura, ocorrida em 1888, que 

desencadeava sérios problemas de urbanização. 

As Escolas de Aprendizes e Artífices, nos seus primeiros anos, 

assemelhavam-se a um centro correcional, pelo rigor de sua ordem e disciplina. 

Havia uma instituição dessa natureza em cada capital dos estados da federação (ao 

todo 19, na época), tida como solução reparadora da conjuntura socioeconômica 

que marcava o período, sob a justificativa de conter possíveis conflitos sociais e 

qualificar mão de obra barata, suprindo o processo de industrialização incipiente 

que, experimentando uma fase de implantação, viria a se intensificar somente a 

partir de 1930. 

A Escola de Aprendizes e Artífices oferecia cursos de Alfaiataria, Marcenaria, 

Serralheria, Encadernação e Sapataria. Importa mencionar que havia, paralelamente 

ao ensino profissional, o curso primário e o de desenho. Segundo Nascimento 

(2007, p.125), o curso primário “teria por fim o ensino de leitura e de escrita, o de 

aritmética até regra de três, bem como as noções de geografia do Brasil e de 

gramática elementar da língua pátria”. 

Na Paraíba, a Escola de Aprendizes e Artífices funcionou inicialmente no 

Quartel do Batalhão da Polícia Militar do Estado, transferindo-se depois para o 

edifício construído na Avenida João da Mata, onde funcionou até os primeiros anos 

da década de 1960. Já sob a nomenclatura de Escola Industrial, instalou-se na 

Avenida Primeiro de Maio, bairro de Jaguaribe, local onde atualmente ficam as 

instalações do campus João Pessoa. 

Ao final da década de 60, ocorre mais uma mudança de nome. A Instituição 

passou a ser denominada de Escola Técnica Federal da Paraíba (ETFPB). Sob essa 

nomenclatura, tornou-se conhecida em todo o estado como referência pela 

qualidade dos serviços educacionais prestados. Na capital paraibana, marcou as 

décadas de 70, 80 e começo dos anos 90, muito procurada, inclusive, por jovens de 

famílias de boas condições financeiras. 

No ano de 1995, a ETFPB interiorizou suas atividades, ato considerado um 

marco no desenvolvimento institucional, com a instalação da Unidade de Ensino 

Descentralizada de Cajazeiras – UNED-CJ. 

Em 1999, transforma-se em Centro Federal de Educação Tecnológica 

(CEFET), ampliando sobremaneira a sua área de atuação, vivenciando um fecundo 
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processo de crescimento e expansão de atividades, passando a contar, além de sua 

Unidade Sede e da UNED-CJ, com o Núcleo de Extensão e Educação Profissional - 

NEEP, na Rua das Trincheiras. Foi a partir de então que se iniciou um processo de 

ampliação. Antes restrita ao ensino médio técnico, desde então a Instituição passa a 

ofertar à sociedade cursos em outros níveis de educação, inicialmente com cursos 

de graduação na área tecnológica, intensificando, também, as atividades de 

pesquisa e extensão.  Nessa fase que foram implantados cursos de graduação na 

área de Telemática, Design de Interiores, Telecomunicações, Construção de 

Edifícios, Desenvolvimento de Softwares, Redes de Computadores, Automação 

Industrial, Geoprocessamento, Gestão Ambiental, Negócios Imobiliários e 

Licenciatura em Química. 

Este processo de ingresso na educação superior consolidou-se com a criação 

dos Cursos de Bacharelado, nas áreas de Administração e Engenharia Elétrica, bem 

como a realização de cursos de pós-graduação em parceria com Faculdades e 

Universidades locais e regionais, a partir de modelos pedagógicos construídos 

atendendo às disposições da Constituição Federal e Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB – e normas delas decorrentes. 

Em 2007, ainda sob a denominação de CEFET, houve a implantação da 

Unidade de Ensino Descentralizada de Campina Grande – UNED-CG – e a criação 

do Núcleo de Ensino de Pesca, no município de Cabedelo. 

Com o advento da Lei 11.892/2008, e o surgimento da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, a Instituição se consolidou como referência da 

Educação Profissional na Paraíba e, além dos cursos usualmente denominados 

“regulares”, passou a ofertar cursos de formação inicial e continuada, bem como 

cursos de extensão, de curta e média duração, atendendo a uma expressiva parcela 

da população, a quem foram destinados também cursos técnicos básicos, 

programas e treinamentos de qualificação, profissionalização e reprofissionalização, 

para melhoria das habilidades de competência técnica no exercício da profissão. 

No tocante à expansão física da rede, a instituição, que até o surgimento da 

marca IFPB contava com três unidades (mais a escola Agrotécnica), passou a ter 9 

unidades. Contemplado com o Plano de Expansão da Educacional Profissional do 

Governo Federal, Fase II, o IFPB contava com 09 (nove) Campi nos seguintes 

municípios: João Pessoa e Cabedelo, no litoral; Campina Grande, alcançando o 

brejo e o agreste; Picuí, no Seridó Ocidental; Monteiro, no Cariri; Princesa Isabel, 
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Patos, Cajazeiras e Sousa, na região do sertão.  

 

FIGURA 1: Unidades do IFPB no estado após a fase de expansão II 

 

FONTE: Portal do IFPB 

 

Todas essas unidades educacionais têm levado a essas cidades e suas 

adjacências educação nos níveis básico, técnico e tecnológico, proporcionando às 

comunidades locais crescimento pessoal e formação profissional, oportunizando a 

essas regiões desenvolvimento econômico e social e, consequentemente, a 

melhoria na qualidade de vida de sua população. 

A Fase III do Plano de Expansão da Educação Profissional no estado da 

Paraíba, iniciada em 2012, proporcionou a abertura de mais 6 (seis) campi, 

localizados em cidades consideradas pólos de desenvolvimento regional: Guarabira 

(que iniciou as atividades como Núcleo Avançado em 2011, mas que já se encontra 

convertido em campus desde 2013), Catolé do Rocha, Esperança, Itabaiana, 

Itaporanga, Pedras de Fogo e Santa Rita. Além disso, está sendo consolidada a 

implantação de quatro Centros de Referência de Educação Profissional e 

Tecnológica, nos municípios de João Pessoa (bairro de Mangabeira), Soledade, 

Santa Luzia e Areia, que no atual momento encontram-se com a denominação de 

“campus em implantação”. 

Assim, a figura abaixo apresenta nova configuração na expansão e 

interiorização do IFPB: 
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FIGURA 2: Unidades do IFPB no estado com o início da fase de expansão III 

 

FONTE: Plano de Desenvolvimento Institucional do IFPB 2014-2019 

 

Nessa perspectiva, o IFPB, expandindo as áreas de atuação em um curto 

período de tempo, diversificou as modalidades de ensino em que atua, bem como as 

áreas do conhecimento humano, abarcando, com o leque de cursos ofertados em 

todo o estado, as áreas das Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da 

Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas 

e Engenharias. 

A organização do ensino no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba oferece oportunidades em diversos níveis da aprendizagem, 

permitindo o processo de verticalização do ensino, desde cursos de Formação 

Inicial, Cursos Técnicos, nas modalidades integrada e subsequente, passando pelos 

Cursos Superiores, abrangendo as modalidades de Tecnologia, Licenciatura e 

Bacharelado, adentrando os estudos de Pós-Graduação Lato Sensu e, mais 

recentemente, Stricto Sensu. 

 

 1.4. Políticas Institucionais 

 

Tendo como objetivos a democratização do ensino público de qualidade, o 

fortalecimento das diversas áreas do conhecimento e o déficit de profissionais do 
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ensino para atuação em Matemática no nível da educação básica, foi implantado, 

em 2011, o curso de Licenciatura em Matemática. 

Balizado na indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, na 

igualdade de oportunidades para o acesso, no desenvolvimento de políticas de  

permanência do discente na Instituição e no fortalecimento social da comunidade, 

através de convênios com as instituições públicas de ensino e demais órgãos 

públicos e da sociedade civil, o Curso de Licenciatura em Matemática do Campus 

Campina Grande comunga com as políticas institucionais do IFPB, buscando a 

formação de futuros profissionais capazes de intervir na sociedade, profissional e 

academicamente, de forma ética e comprometida com as questões educacionais, 

ambientais e sociais. 

Desta forma, a proposta do curso foi elaborada em consonância com os 

princípios que norteiam todas as políticas institucionais de ensino do IFPB, tais 

como: 

● Respeito às diferenças; 

● Inclusão social; 

● Educação ambiental; 

● Gestão democrática; 

● Diálogo permanente no processo de ensino-aprendizagem; 

● Formação humanizada. 

 

Para tanto, a estrutura curricular do curso foi consolidada pensando na 

formação de um professor que vai atuar nas instituições de ensino da educação 

básica, compromissado com as questões sociais e políticas da atividade educativa e 

instruídos teórica e pedagogicamente para a sua ação docente. Esta formação será 

viabilizada por meio de uma educação cultural e científica de qualidade, de 

experiências curriculares integradoras, da incorporação da pesquisa como 

ferramenta de transformação e geração do conhecimento e da reflexão constante 

sobre a formação de professores e de todo o processo de ensino e aprendizagem. 

 Toda a proposta pedagógica do Curso de Licenciatura em Matemática do 

Campus Campina Grande está intimamente interligada às políticas institucionais de 
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promoção do ensino, da pesquisa e da extensão, constantes no PDI do IFPB (2015-

2019), apresentados no presente PPC. 

 A partir do conjunto das políticas institucionais de desenvolvimento do ensino, 

presentes no PDI do IFPB, com o objetivo de fortalecer e qualificar a formação de 

profissionais a nível de ensino superior no país, o Plano Político Pedagógico do 

Curso de Licenciatura em Matemática, contempla diversas ações em 

desenvolvimento (ou em processo de implantação). São exemplos dessas ações: 

● Contribuição com a formação de professores de Matemática, no âmbito 

da Educação Básica no interior da Paraíba e estados vizinhos; 

● Melhoria dos indicadores de conceituação do Curso perante os órgãos 

regulamentadores do ensino superior do país; 

● Melhoria da infraestrutura de salas de aula, laboratórios, ambientes de 

atendimento docente, biblioteca, restaurante e demais espaços acadêmicos; 

● Fortalecimento do Grupo de Pesquisa em Ensino de Matemática, 

Matemática Pura e Aplicada, criado pelos professores do Curso; 

● Desenvolvimento de Políticas de incentivo à participação dos 

estudantes e professores do Curso, em eventos acadêmicos, em Matemática 

ou Educação Matemática, em âmbito local, regional e nacional; 

● Oferta de cursos de qualificação, nivelamento e complementares nas 

áreas de Educação, Matemática, Educação Matemática e Tecnologias da 

Informação e Comunicação, para os estudantes; 

● Liberação de docentes selecionados para cursos de pós-graduação 

Stricto Sensu, em áreas relacionadas aos interesses da Licenciatura em 

Matemática, em sintonia com o que está definido nas políticas de capacitação 

da Instituição, nos termos da Resolução 112/2017, do Conselho Superior; 

● Implementação de políticas de participação dos docentes e estudantes 

em Estágios Supervisionados, Residência Pedagógica, PIBID e Iniciação a 

Pesquisa, com o intuito de reduzir os indicadores de evasão e retenção; 

● Inserção de docentes e discentes em práticas de Iniciação a Pesquisa, 

com vistas à formação de um professor pesquisador; 

● Incentivo à participação dos estudantes em eventos voltados para a 

cultura da diversidade e direitos humanos, manifestações artísticas, culturais 

e esportivas; 
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 1.5 Cenário Socioeconômico 

 

A Paraíba está situada no extremo oriental do território brasileiro, na região 

Nordeste, limitada pelos estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, 

além de ter sua costa banhada pelo Oceano Atlântico. É um dos menores estados 

da Federação em termos de área territorial. Em termos populacionais, por outro 

lado, e a despeito de seu pequeno território, encontra-se em posição intermediária. 

Em 2010, contava com uma população de 3.766.528 habitantes, segundo o Censo 

daquele ano (IBGE, 2010). Pouco menos de 25% desta população encontrava-se, 

segundo dados desta pesquisa, residindo na zona rural. No entanto, em 90 dos 223 

municípios paraibanos (pouco mais de 40%) a população rural é superior à urbana. 

O clima na Paraíba divide-se basicamente em três tipos: nas regiões 

litorâneas prevalece o clima tropical úmido, com chuvas regulares e índices 

pluviométricos considerados relativamente elevados, com 1 a 3 meses de seca. Na 

região do Agreste Paraibano prevalece o clima semi úmido, com estação seca de 4 

a 5 meses. Na maior parte do estado, prevalece o clima semiárido, apresentando 

baixos índices pluviométricos, com predominância de 6 a 11 meses de seca (IBGE, 

Atlas Escolar1). 

Segundo o Ministério da Integração Nacional (20072), 170 municípios da 

Paraíba (em torno de 76%) estão localizados na região semiárida brasileira. A região 

semiárida se caracteriza por apresentar uma hidrografia pobre. As condições 

hídricas são insuficientes para sustentar rios que se mantenham perenes. Na maior 

parte do território paraibano, e na maior parte do ano, as temperaturas são altas. 

Nesse contexto, a região do planalto da Borborema se diferencia por apresentar 

níveis de temperatura relativamente baixos em determinadas épocas do ano, se 

comparados ao restante do estado, a ponto de produzir eventos culturais e artísticos 

relacionados ao frio, o que fomenta o turismo. Contudo, tendo em vista que na maior 

parte do seu território prevalece o clima semiárido, a Paraíba tem enfrentado 

períodos prolongados de estiagem, comprometendo avanços na área da agricultura 

e impondo a algumas cidades constantes racionamentos d’água. Os rios Paraíba, 

                                    
1   Disponível em: 

http://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_clima.pdf 

2
  Portaria nº 89/2007 
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Piranhas e Piancó se destacam nesse contexto, por proporcionarem a formação de 

grandes volumes d’água nas maiores represas do estado e pela importância 

histórica no povoamento do interior do estado (IBGE, 2009). 

Em se tratando de relevo, em que pese a diversificação natural da região, a 

Paraíba pode ser dividida em três unidades: planície litorânea, planalto da 

Borborema e a depressão sertaneja (IBGE, Atlas Escolar). 

Nas áreas da planície litorânea, assim como no agreste paraibano, encontra-

se uma vegetação bastante degradada, sendo considerada já antropizada, ou seja, 

com alto grau de modificação devido às intervenções humanas. A Mata atlântica, 

que originalmente cobria grande parte das áreas litorâneas do estado, sobrevive em 

lugares esparsos, notadamente em reservas biológicas oficiais. Nas demais áreas 

do estado, a savana estépica prevalece, vegetação típica da caatinga do sertão 

árido. No planalto da Borborema, em áreas com vertentes voltadas para o oceano 

atlântico encontram-se vegetação e solo típicos de áreas úmidas, devido aos ventos 

úmidos do litoral. 

Uma das atividades econômicas que mais tem avançado nos últimos anos na 

Paraíba é o turismo. Segundo o IBGE (Atlas Escolar), destacam-se as ações 

turísticas relacionadas à visitação das praias do litoral, bem como a eventos 

histórico-culturais. Como destaque, as praias do litoral sul, notadamente Coqueirinho 

e Tambaba, conhecidas nacionalmente. Com relação a eventos culturais, o 

destaque tem sido o São João de Campina Grande, festa popular que congrega 

culinária, dança e música, e que tem aparecido frequentemente na grande mídia. 

Destaca-se, também, a cidade de Cabaceiras, considerada a “Roliúde” brasileira, 

devido a frequentemente servir de cenário a filmes e séries de televisão, bem como 

a festa do Bode-Rei, evento divulgador da cultura de caprinos no estado. O Vale dos 

Dinossauros, localizado no município de Sousa, também tem mobilizado atenções 

nos últimos anos. Recentemente, o programa “Caminhos do Frio” tem tido destaque 

regional, envolvendo um total de nove municípios paraibanos da região do brejo, que 

aproveitam as baixas temperaturas do mês de julho na região para atrair turistas, 

com eventos musicais associados a outras atividades artísticas. 

Nesse contexto, João Pessoa desponta naturalmente como maior 

recebedora de turistas, por possuir inúmeros pontos turísticos e uma rede hoteleira 
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consolidada. São destaques as praias urbanas de Cabo Branco e Tambaú, a 

Estação Ciência (obra do arquiteto Oscar Niemeyer) e o seu centro histórico, com 

mais de 400 anos de história, e Igrejas que remontam à fundação da cidade, 

detentoras de um patrimônio artístico notável no cenário mundial, a exemplo do 

conjunto arquitetônico formado pela Igreja de São Francisco e pelo Convento de 

Santo Antônio. 

Apesar de possuir uma economia pequena quando comparada com a dos 

estados mais desenvolvidos do país, a Paraíba tem experimentado índices de 

crescimento expressivos nas últimas décadas, apresentando, notadamente nos 

últimos anos, um crescimento maior do que a média do Nordeste e do Brasil, em 

termos percentuais. A variação do Produto Interno Bruto do Estado, em comparação 

aos índices apresentados para o Nordeste e o Brasil, pode ser vista com o auxílio do 

Quadro 1. 

QUADRO 1 - Produto Interno Bruto do Brasil, Nordeste e Paraíba 

PIB 

(milhões) 
2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Brasil 1.477.822 1.941.498 2.369.484 3.032.203 3.770.085 4.392.094 

Nordeste 191.592 247.043 311.104 397.500 507.502 595.382 

Paraíba 12.434 15.022 19.951 25.697 31.947 38.731 

FONTE: IBGE (2012) 

 

Com relação à composição do PIB, o gráfico da Figura 3 mostra que, na 

Paraíba, o setor de serviços vem sendo responsável por quase ¾ de toda a riqueza 

produzida, restando à indústria cerca de 20% e à agropecuária a parcela de apenas 

5%. Observando-se os números em dados absolutos, pode-se verificar que o que 

vem ocorrendo, na verdade, não é o encolhimento deste último setor, mas sua 

estagnação, ao contrário do que vem acontecendo com o setor de serviços, que vem 

apresentando um crescimento superior nos últimos anos, tanto em números 

absolutos quanto percentuais. 
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FIGURA 3 – Participação do PIB 

setorial no PIB total da Paraíba 

 

 

 

 

 

 

FONTE: FIEP-PB (2010) 

 

Na Agricultura, destaca-se a produção de feijão, banana, abacaxi, milho, 

mandioca e cana de açúcar. A participação da Paraíba é bastante singela no cenário 

nacional. Com relação às exportações de produtos desta natureza, em 2013, por 

exemplo, a Paraíba foi o 24º estado dentre os 26, segundo o Ministério da 

Agricultura. Um elemento determinante nessa limitação do estado é a sua condição 

hidrográfica e pluvial e a pequena extensão de terras próprias para o cultivo. 

Na Indústria, segundo a FIEP (2010), destacam-se a preparação de Couro e 

Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos de Viagem e Calçados; Fabricação de 

Produtos Alimentícios e Bebidas; Fabricação de Produtos Minerais não Metálicos; e 

Fabricação de Produtos Têxteis. No contexto nacional, a Paraíba não desponta 

como um dos principais estados em termos de produção industrial. Em termos de 

PIB Industrial, segundo a CNI (2014), é apenas o 19ª colocado. 

Para fins de planejamento, notadamente nos setores públicos, tem-se 

adotado a divisão político-econômica do estado em 4 mesorregiões, divisão 

estabelecida pelo IBGE, assim denominadas, de acordo com esta classificação: 

Mata Paraibana, Agreste Paraibano, Borborema e Sertão Paraibano (Figura 4). 

 

FIGURA 4 – Mesorregiões econômicas da Paraíba 
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 FONTE: Agência Executiva de Gestão das Águas do estado da Paraíba (AESA) 

 

Essas mesorregiões estão, por sua vez, subdivididas em 23 microrregiões 

geográficas, que apresentam naturais disparidades, tendo em vista as questões 

políticas e ambientais presentes, que historicamente definiram os rumos do 

crescimento e desenvolvimento econômico e social das diversas regiões do estado. 

O quadro 2 traz um resumo dos números demográficos relativos a estas 

mesorregiões.  

 

QUADRO 2 – Características demográficas das mesorregiões do estado da Paraíba 

Mesorregião 
Quantidade de 

microrregiões 

Quantidade de 

municípios 
Área (km

2
) 

População 
(habitantes) 

Mata 04 30 13% 5.232 9% 1.391.808 37% 

Agreste 08 66 30% 12.914 23% 1.213.279 32% 

Borborema 03 44 20% 15.572 28% 298.263 8% 

Sertão 08 83 37% 22.720 40% 863.178 23% 

TOTAL 23 223  56.618  3.766.528  

FONTE: IBGE (Censo 2010) 
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Nota-se, numa leitura do quadro 2, que a zona da Mata Paraibana apresenta 

o maior contingente populacional e a menor área territorial dentre as quatro 

mesorregiões do estado, resultando, assim, em maior adensamento populacional. 

Com a menor quantidade de municípios, e englobando apenas 4 das 23 

microrregiões, destaca-se a presença da capital, João Pessoa, município mais 

populoso do estado. A Microrregião de João Pessoa, formada pelos municípios de 

Bayeux, Cabedelo, Santa Rita, João Pessoa, Lucena e Conde chega a ter quase 

75% do total de toda a população da mesorregião. Concentra pouco mais de 25% da 

população de todo o estado. A região metropolitana de João Pessoa, constituída 

pelos quatro primeiros municípios citados acima, encontra-se em processo de 

conurbação, termo técnico que indica que os núcleos urbanos de diferentes 

municípios se fundem numa massa urbana única. 

Os números populacionais da mesorregião do Agreste a fazem chegar 

próxima aos da Mata Paraibana, se comparada às outras duas. Possui pouco mais 

que o dobro do número de municípios da região da Mata Paraibana. Engloba todo o 

Brejo Paraibano, com destaque para o município de Guarabira, um dos dez maiores 

do estado, em termos populacionais. Possui como polo central de influência o 

município de Campina Grande, segundo maior do estado. Campina Grande é 

considerada uma capital regional B segundo o IBGE (2007), exercendo influência 

sobre 66 municípios do estado. 

A mesorregião da Borborema é a menor de todas as quatro quando a 

comparação é feita tomando-se o número de habitantes. Possui apenas 8% da 

população do estado, englobando 3 microrregiões. Monteiro, Santa Luzia, Sumé, 

Picuí e Juazeirinho são os principais municípios. 

Já a mesorregião do Sertão congrega o maior número de municípios dentro 

da subdivisão aqui adotada (88 municípios). Também é a maior das quatro 

mesorregiões em termos de área. Patos, Sousa e Cajazeiras são os municípios a 

serem destacados, não só em termos populacionais, e pela grande área de 

influência, entre outros motivos, mas também pela importância cultural e histórica no 

desenvolvimento do sertão do estado. O município de Pombal, localizado nesta 

mesorregião, é o 4º mais antigo do estado, fundado em 1698. Este município deu 

origem a diversos outros, a exemplo de Patos. Com clima e relevo bem 

característicos, o sertão paraibano apresenta grande escassez de recursos hídricos, 
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mas representa fortemente a cultura do estado por meio de artistas e temas ligados 

ao clima, à vegetação e ao modo de vida. 

Em termos de desenvolvimento econômico, o quadro 3 revela as diferenças 

entre as quatro mesorregiões do estado, indicando as disparidades entre as duas 

mais desenvolvidas (Mata e Agreste) e as mesorregiões do Sertão e Borborema, 

menos desenvolvidas. 

 

QUADRO 3 – Mesorregiões, PIB e ICMS - 2010 

 Mata Agreste Sertão Borborema 

Número de Municípios 30 66 83 44 

PIB (% do Estado) 53,48 26,78 14,94 4,79 

População (% do Estado) 36,76 32,04 23,31 7,88 

ICMS arrecadado (% do Estado) 82,00 13,48 3,90 0,61 

ICMS recebido (% do Estado) 55,38 24,60 14,20 5,81 

FONTE: FIEP e IDEME/PB 

 

Nesse cenário, um fato bastante notável é o atual estágio do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) na Paraíba, que tem crescido 

vertiginosamente nas últimas duas décadas, quase dobrando os seus números, 

conforme se verifica no quadro 04: 

QUADRO 04 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal na Paraíba 

Ano Índice 

1991 0,382 

2000 0,506 

2010 0,658 

FONTE: IBGE (2012) 
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Os municípios de João Pessoa, Cabedelo, Campina Grande, Várzea e Patos 

apresentam os melhores índices no estado, acima de 0,700, considerado alto, 

sobretudo para o padrão brasileiro. Nacionalmente, João Pessoa se encontra na 

posição 320º, com melhor avaliação na área de Longevidade. Do total, quase 70% 

dos municípios paraibanos possuem IDHM abaixo de 0,600. Apesar da melhoria, 

nota-se que a Paraíba ainda se encontra muito distante de uma situação confortável 

no contexto brasileiro, já que a média nacional (calculada para o ano de 2013) foi de 

0,744. 

A taxa de analfabetismo, um dos aspectos avaliados no cálculo do IDHM 

(presente no componente educação), encontra-se atualmente, na Paraíba, com o 

percentual de 21,9%. Na população com idade de 15 a 24 anos, esse índice é um 

pouco menor, mas bastante expressivo ainda, de 14,7%. Contudo, tomando-se a 

população de 15 anos ou mais de idade no estado da Paraíba, ou seja, com idade 

para cursar o ensino médio, este índice chega a 57% (PARAÍBA, 2014). 

Outro aspecto relevante no tocante à educação na Paraíba diz respeito à 

chamada distorção idade-série, ainda altíssima no Estado. Enquanto a média 

nacional deste indicador apresentava o índice de 19% em 2010, no mesmo ano, a 

Paraíba encontrava-se com índice de 28%. Nas escolas públicas, a situação era 

pior, com um índice que chegava aos 33% dos alunos matriculados (PARAÍBA, 

2014). 

Apesar de apresentar bons números no tocante à promoção do acesso à 

educação, especialmente no ensino fundamental, alcançando 97,3% da população 

na faixa etária de 6 a 14 anos de idade, o Plano Estadual de Educação (PEE) do 

Estado da Paraíba, aprovado pela lei 10.488, de 23 de junho de 2015, reconhece 

que o problema encontra-se nos números relativos à conclusão desta etapa de 

ensino. Segundo dados do PNE/PB, apenas 51,3% dos jovens de 16 anos possuem, 

na Paraíba, ensino fundamental completo. 

Desta forma, diante deste contexto, o estado necessita avançar nos mais 

diversos âmbitos. Na área da educação, sobretudo, ainda há muito o que fazer, 

considerando que o desenvolvimento nesta área pode vir a alavancar o avanço em 

outras áreas.  
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2. CONTEXTO DO CURSO 

 
O curso de Licenciatura em Matemática do IFPB, Campus Campina Grande, 

inicia suas atividades no primeiro semestre de 2011, ofertando 40 vagas no turno 

noturno, em regime de disciplinas, com acesso através do Sistema de Seleção 

Unificada (SISU) para os candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino 

Médio (Enem). 

 Nessa perspectiva, o campus garante o acesso à formação profissional de 

qualidade com conhecimentos e habilidades necessárias para exercer atividades 

específicas no mercado de trabalho.  

 2.1. Dados do Curso 

(166) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
PARAÍBA - IFPB 

Relação do Curso 

Código Modalidade Grau Curso UF Município ENADE 

1128030 Presencial Licenciatura Matemática PB Campina 
Grande 

3 

Detalhes do curso - (1120030) Licenciatura em MATEMÁTICA 

Grau:  (1120030) Licenciatura em MATEMÁTICA 
Modalidade:  Presencial 
Data de início do Funcionamento do curso:  20 de Junho de 2011 (Resolução 
Conselho Superior ad Referendum de autorização de funcionamento - Res 
CS/IFPB 161/2012). 
Periodicidade (Integralização) Semestral (8 - Mínimo; 12 - Máximo) 
Carga horária mínima (em horas e em hora/aula):  3270 horas 
Vagas Anuais Autorizadas:  80 
Turno de funcionamento do Curso:  Noturno 

Coordenador: JONATHAS JERÔNIMO BARBOSA 

Situação de Funcionamento: Em atividade 

ENDEREÇO DE OFERTA DO CURSO 

Rua Tranquilino Coelho Lemos, 671, Dinamérica. CEP.: 58432300. Campina 
Grande - PB 
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SITUAÇÃO LEGAL DO CURSO   

 Autorização: Reconhecimento:  

Documento Resolução do 
Conselho 

Superior do IFPB 
86/2010 

Portaria   –  

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E 
SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR – MEC 

 

 

N. Documento 86/2010 309  

Data Documento 28/09/2010 28 de Abril de 2015  

Data da Publicação  -  

N. Parecer/Despacho -   

Conceito MEC - 3  

Turno de 
Funcionamento: 

Integral Matutino 
Vespert
ino 

Noturno Totais 

Vagas anuais:  - - 80 80 

Turmas Teóricas  - - 2 2 

Regime de Matrícula:  - - Semestral - 

Carga horária dos 
Componentes 
Curriculares (Teoria) 

 - - 
2270 

horas/aula 
2270 

Carga horária dos 
Componentes 
Curriculares (Prática) 

 - - 400 horas/aula 400 

Carga horária estágio 
obrigatório 

 - - 400 horas/aula 400 

Carga horária 
atividades 
complementares 

 - - 200 horas/aula 200 
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 2.2. Justificativa de Demanda do Curso 

  

Historicamente, ao longo de sua trajetória, o IFPB tem se destacado no 

cenário paraibano como uma instituição de referência educativa, ministrando cursos 

nas áreas técnica e tecnológica. Na oferta de cursos de licenciatura, entretanto, a 

atuação é recente, muito em virtude de sua relação histórica com a formação 

profissional técnica. Até o surgimento dos Institutos Federais, o curso de 

Licenciatura em Química, ofertado pelo campus João Pessoa, era o único no 

CEFET. 

Com o advento da Lei Nº 11.892, de dezembro de 2008, que criou os 

Institutos Federais, ficou estabelecido que um percentual mínimo de 20% (vinte por 

cento) do total das vagas ofertadas seria destinado obrigatoriamente a cursos de 

licenciatura, bem como a programas especiais de formação pedagógica, objetivando 

formar professores para a educação básica e para a educação profissional. 

Nos últimos anos, a Instituição vem ampliando o seu repertório de 

possibilidades educacionais. Com o curso de Licenciatura em Matemática, o IFPB, 

além de diversificar a formação superior no IFPB, a oferta desse Curso veio a 

contribuir para o cumprimento do percentual mínimo de vagas estabelecido para 

cursos de licenciatura. Outrossim, em observância às políticas de formação de 

professores, sobretudo no que estabelece o Decreto Nº 8.752/16, o curso de 

Licenciatura em Matemática vem contribuindo para a formação de profissionais 

capazes de atuar como docentes na educação básica em suas localidades, já que o  

curso possibilita alcançar realidades distantes e diversas das realidades dos grandes 

centros populacionais. 

Por outro lado, como constatado nos dados apurados pelo INEP/MEC através 

da Sinopse Estatística da Educação Superior (2002) e nos dados divulgados no 

relatório de Estatísticas dos Professores do Brasil (2003), o Ministério da Educação, 

desde 2003, tem demonstrado preocupação com o número muito baixo de 

professores de Matemática, Física e Química, e com a perspectiva futura de 

manutenção desse quadro (IBANEZ et. al. 2007). 

Sob uma perspectiva nacional, podemos verificar que ainda existem 

professores do ensino médio que não têm licenciatura como formação. Em 1991, o 
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percentual de professores com licenciatura, que atuavam no ensino médio, era de 

74,9 %. Em 2002, este percentual subiu para 79%. A procura por cursos de 

licenciatura não é grande, mas tem aumentado nos últimos anos. Analisando-se os 

dados da Estatística dos Professores do Brasil (2003), como mostra a tabela 1, 

pode-se fazer constatações relevantes. A demanda em 2002 era de 23.514 

professores de Física, isto apenas para o ensino médio. Considerando que os 

professores de Física deveriam ocupar as vagas de Ciências de 6º ao 9º ano do 

ensino fundamental na mesma proporção que os professores de Química e de 

Biologia, somaríamos uma demanda de 55.231 professores de Física, naquele ano. 

TABELA 1 – Estatística dos professores no Brasil em 2003. 

 Demanda estimada para 2002 Nº de Licenciados 

Disciplina Ensino Médio Ens. Fund.  

5ª a 8º 

séries 

Total 1990-

2001 

2002-

2010* 

Língua Portuguesa 47.027 95.192 142.179 52.829 221.981 

Matemática 35.270 71.364 106.634 55.334 162.741 

Biologia  23.514 95.152 55.231 53.294 126.488 

Física 23.514 Ciências 55.231 7.216 14.247 

Química 23.514 Ciências 55.231 13.559 25.397 

Língua Estrangeira 11.757 47.576 59.333 38.410 219.617 

Educação Física 11.757 47.576 59.333 76.666 84.916 

Educação Artística 11.757 23.788 35.545 31.464 12.400 

História 23.514 47.576 71.089 74.666 102.602 

Geografia 23.514 47.576 71.089 53.509 89.121 

Fonte: INEP/MEC, 2003                                                                             

*Dados estimados 

 

Pode-se perceber que a situação é tão delicada que essa estimativa de 2010 

já não seria suficiente para atender a demanda em 2002, isto apenas para o ensino 

médio. Neste contexto, é premente o investimento na formação inicial de 

professores de Matemática! A responsabilidade na formação de docentes é da 
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esfera pública, especialmente nos Institutos Federais que têm, como função legal, a 

destinação de 20% de suas vagas para cursos de Licenciatura, sobretudo em áreas 

– como é o caso da Matemática – em que há grande defasagem de profissionais. 

Por isso, a relevância da implantação de tal curso no Campus Campina Grande do 

IFPB. 

A história da formação de professores de matemática na cidade de Campina 

Grande teve início na década de 1970, quando foi ofertado o primeiro curso de 

Licenciatura em Matemática na cidade de Campina Grande/PB pela Universidade 

Regional do Nordeste - URNE. O ensino de Matemática na maioria das escolas 

públicas e privadas era conduzido por professores leigos ou de outras áreas que 

supostamente tinham domínio sobre a disciplina e, consequentemente, capacidade 

para docência, principalmente por alunos dos cursos de Engenharia oferecidos pela 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB, hoje Universidade Federal de Campina 

Grande - UFCG, que sempre foi uma referência no Nordeste. 

Em 1980, foi constituído o curso de Licenciatura em Matemática da UFPB, 

hoje UFCG, na cidade de Campina Grande. Assim compete até hoje à cidade de 

Campina Grande suprir a necessidade de formação de professores graduados 

nessa área para todo o interior da Paraíba e outros estados do Nordeste, oferecendo 

condições para um ensino-aprendizagem sistematizado. Entretanto, as estatísticas 

que relacionavam oferta e demanda indicavam que havia uma necessidade maior de 

professores de Matemática para os Estados do Nordeste, pois o número de 

formados a cada ano não preenchia as vagas de escolas públicas e privadas, que 

continuavam substituindo professores de Matemática por profissionais das mais 

diversas áreas. Isso causou um desequilíbrio considerável no ensino da disciplina, 

na década de 80, caracterizando-a como responsável pela reprovação e evasão 

escolar dos estudantes de Matemática. 
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2.3. Objetivos 

  
 2.3.1. Geral 

Formar professores de Matemática com um sólido conhecimento teórico, 

prático e metodológico, para atuarem no âmbito da Educação Básica, em suas 

diferentes etapas e modalidades de oferta. 

 2.3.2. Específicos 
  

● Formar profissionais da educação, para atuação na docência, que 

considerem as relações entre ensino, pesquisa e extensão dentro do seu 

ambiente de trabalho; 

● Desenvolver ações junto aos estudantes para que percebam a relevância das 

questões sociais, políticas e econômicas dentro do contexto da Educação; 

● Apresentar as relações entre a gestão escolar, as diferentes modalidades e 

etapas de ensino que integram a Educação Básica, promovendo uma reflexão 

sobre os mesmos, nos seus âmbitos legal e acadêmico; 

● Promover a formação de um professor reflexivo sobre sua própria prática, 

através de inter-relações entre teoria e prática; 

● Integrar os conhecimentos matemáticos, pedagógicos, sociais e culturais de 

forma interdisciplinar; 

● Oferecer condições ao aluno de adquirir e resolver questões do âmbito da 

prática ou de suas próprias investigações, tendo em vista o uso das 

tecnologias da informação e comunicação;  

 Relacionar a necessidade da integração entre as disciplinas de formação 

específica, geral e pedagógica. 

 

 2.4. Requisitos e Formas de Acesso 
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Como processo de seleção para ingresso ao curso foi adotado o Sistema de 

Seleção Unificada (SISU) para os candidatos participantes do Exame Nacional de 

Ensino Médio (Enem) e mais recentemente o Processo Seletivo Diferenciado (PSD) 

política adotada pelo IFPB para preenchimento de vagas nos cursos de licenciatura 

e que se destinam aos professores da rede pública federal, estadual e municipal que 

ingressaram por meio de concurso público e que não possuem diploma de 

graduação. (Resolução-CS Nº05 de 23/05/2018). Também o Processo Seletivo 

Especial (PSE) do IFPB é uma forma de acesso aos cursos de graduação do IFPB 

em que também são ofertadas vagas do curso de Licenciatura em Matemática 

oportunizando alunos que queiram reingressar, fazer reopção de curso, transferir-se 

de outras instituições para o IFPB e também alunos graduados que queiram fazer 

uma nova graduação. (Resolução-CS nº23/2018). Todos esses processos de 

requisitos e formas de acesso são regidos por editais próprios e são publicizados 

nos meios de comunicação institucional do IFPB. 

 A admissão para cada uma das modalidades, para o mesmo curso ou cursos 

afins, dar-se-á através de Processo Seletivo, realizado semestralmente, destinado à 

classificação de candidatos, até o limite de vagas oferecidas, para ingresso no 

período letivo seguinte ao da seleção, conforme as normas definidas nas referidas 

Resoluções do CONSUPER, específico para cada modalidade de ingresso e 

reingresso. 

 

 2.5 Perfil Profissional do Egresso e Área de Atuação 

 

O perfil profissional do egresso é considerado a partir dos aspectos gerais da 

formação de professores de Matemática capazes de atuar na Educação Básica e 

das características regionais de um curso presencial, oferecido numa região 

estratégica do interior da Paraíba e que atende às demais regiões do estado, além 

de estados vizinhos. 

O egresso, uma vez habilitado para o exercício da sua atividade profissional, 

deverá ao longo de todo o curso, receber uma sólida formação técnica, científica e 

humanística, de forma integrada, com vistas ao pleno exercício da cidadania e da 
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vida produtiva em sociedade, com ênfase no domínio dos conteúdos matemáticos e 

das habilidades didático-pedagógicas para o exercício da docência. 

O perfil profissional do egresso, licenciado em Matemática, está de acordo 

com as orientações contidas na resolução do CNE/CP 02/2015 (BRASIL, 2015), no 

que trata da formação de professores capazes de atuar na Educação Básica. Esse 

profissional deverá: 

● Atuar de forma ética e compromissada no exercício de sua profissão; 

● Compreender o seu papel na formação dos estudantes da educação básica, 

independentemente de sua condição social, religiosa, faixa etária ou opção 

sexual; 

● Promover o desenvolvimento dos sujeitos em seus diferentes níveis ou fases 

da aprendizagem, respeitando-os e integrando-os em sala de aula; 

● Dominar os conteúdos específicos e pedagógicos em Matemática e as 

abordagens teórico-metodológicas do seu ensino, de forma interdisciplinar e 

adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano; 

● Participar do cotidiano escolar, em suas diferentes necessidades, respeitando 

as habilidades pessoais, na forma de ações ligadas a: gestão administrativa, 

coordenação de programas, desenvolvimento de projetos, avaliações 

institucionais, atendimento às famílias e às demais necessidades 

comunidade; 

● Perceber a importância da formação continuada, como instrumento de 

qualificação do exercício profissional da docência.   

 Como política de acompanhamento do desenvolvimento profissional do 

egresso, o NDE do Curso de Licenciatura em Matemática, implementará, com base 

na Resolução-AR nº 15, de 03/10/2016, a partir do ano de 2019, uma avaliação com 

vistas a compreender a inserção desse profissional no mercado de trabalho. O 

objetivo deste trabalho é identificar se, e como, este profissional vem atuando na 

sala de aula de Matemática, objetivando-se ações que contribuam para uma prática 

mais significativa.  

Esse acompanhamento também servirá de parâmetro para as ações futuras 

do curso de Licenciatura em Matemática.  
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 3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 3.1. Organização Curricular 

Pautados na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e na Resolução 

CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, que instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação de Professores da Educação Básica, os critérios de 

organização da matriz curricular, bem como a alocação de tempos e espaços 

curriculares, em torno dos quais se articulam as dimensões a serem contempladas 

no desenvolvimento do Curso de Licenciatura em Matemática. 

A organização curricular do Curso contempla as três dimensões ou núcleos 

formativos dos Cursos de Licenciatura (presentes na resolução do CNE/CP nº 2, de 

1º de julho de 2015), integrando a distribuição dos componentes curriculares de 

acordo com seus objetivos, conteúdos específicos e sua carga-horária. 

A estrutura curricular do Curso de Licenciatura em Matemática é organizada 

pela similaridade dos campos de conhecimentos que aglutinam componentes 

curriculares. Para atender aos diversos eixos articuladores, às cargas horárias e aos 

demais aspectos previstos nos dispositivos legais referentes à formação de 

Professores para a Educação Básica, serão distribuídos da seguinte forma: 

● Conhecimentos Específicos em Matemática (1340 h);  

● Conhecimentos em Educação Matemática (735 h); 

● Conhecimentos didático-pedagógicos em Educação (462 h); 

● Estágio Curricular Supervisionado (400 h); 

● Disciplinas optativas/eletivas (133 h); 

● Atividades teórico-práticas de aprofundamento - ATPA (200 h). 

 

A carga horária mínima para a integralização das disciplinas do curso será de 

3270 horas, destacando que o aluno terá a opção de cursar um total de pelo menos 

133 horas de disciplinas optativas, de acordo com o seu perfil de interesse e a 

disponibilidade de oferta pela Coordenação do Curso. 

Além das 400 horas de estágios supervisionado, foram distribuídas ao longo 

do Curso, na forma de disciplinas específicas (Prática de Ensino de Matemática ou 
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Prática de Ensino de Laboratório de Matemática) ou como parte da carga horária de 

outras disciplinas, num total de 400 horas de aulas práticas (conforme quadro ATPA 

seção 3.11), de acordo com a legislação vigente. 

 

 3.2. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E 

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 

 De acordo com a resolução 31, de 21 de novembro de 2016, do 

CONSUPER/IFPB, que dispõe sobre o regimento dos cursos superiores presenciais 

e à distância do Instituto Federal da Paraíba, apresenta, o Anexo 02  da resolução nº 

03B, de 05 de março de 2009: 

Art. 9º - Será assegurado o direito ao aproveitamento de estudos realizados ao(à) 

discente que: 

a) for classificado em novo Concurso Vestibular;  

b) tenha efetuado reopção de curso; 

c) tenha sido transferido; 

d) tenha reingressado no curso; 

e) ingressar como graduado; 

f) tenha cursado com aproveitamento a mesma disciplina ou equivalente em outro 

curso de graduação de outra Instituição, devidamente reconhecido. 

Parágrafo Único – Deverá integrar o requerimento de aproveitamento de estudos o 

plano de ensino da respectiva disciplina e histórico escolar, devidamente carimbados 

e assinados pela Instituição. 

Art. 10 - Será concedido ao(à) discente ingresso o direito de requerer, junto à 

Coordenação do Curso, o aproveitamento de estudos no próprio semestre letivo, 

conforme prazo estabelecido pelo Edital de Matrícula. 

Art. 11 - Para o segundo período letivo o aproveitamento de estudos deverá ser 

solicitado em semestre anterior ao da oferta da disciplina/componente curricular, 

conforme período estabelecido no Calendário Acadêmico do do Ensino Superior. 
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Art. 12 - O(a) discente ingresso que obtiver dispensa de disciplinas, por intermédio 

de aproveitamento de estudos, terá acesso ao resultado do processo de 

comprovação em causa, no prazo estipulado de até 15 (quinze) dias, a contar do 

início do semestre letivo, para que o mesmo possa efetivar matrícula em outra(s) 

disciplina(s). 

Art. 13 - Para o aproveitamento de estudos de componentes/disciplinas de uma 

matriz curricular para outra deve levar em conta os critérios. 

a) equivalência de conteúdos; 

b) objetivos da disciplina; 

c) atualização dos conhecimentos; 

d) condições de oferta e desenvolvimento; 

e) correspondência de no mínimo 90% da carga horária exigida. 

§ 1º - A nota do aproveitamento de estudo não será incluída no cômputo do CRE. 

§ 2º - O parecer será emitido pelo(a) docente da disciplina. 

 No que se refere à Reconhecimento de Competências, o mesmo regulamento 

dispõe: 

 Art. 1º - Os discentes devidamente matriculados em curso de graduação do 

IFPB poderão solicitar reconhecimento de competências/conhecimentos adquiridos 

para fins de abreviação do tempo de integralização de seu curso. 

§ 1º - O reconhecimento de competências/conhecimentos adquiridos far-se-á 

mediante exames a serem prestados pelo interessado, nas épocas, previstas no 

calendário acadêmico, desde que tenha seu pedido aceito. 

§ 2º - A avaliação do processo de reconhecimento de competência/conhecimento 

será realizada semestralmente, de acordo com as condições estabelecidas em 

Edital específico da Coordenação do Curso. 

Art. 2º - Para efeito de reconhecimento de competências/conhecimentos adquiridos, 

as disciplinas dos cursos são divididas em: 
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a) Grupo I - Disciplinas Básicas, Científicas e Instrumentais: Disciplinas de formação 

geral pertencente à base de conhecimentos do curso. 

b) Grupo II - Disciplinas Tecnológicas: Disciplinas do núcleo específicos do curso e 

que aprofundam conhecimentos na área de formação. Parágrafo Único - As 

disciplinas são identificadas em cada grupo no Plano Pedagógico do Curso e no 

Edital específico, emitido pela Coordenação do Curso. 

Art. 3º - O reconhecimento de competências/conhecimentos adquiridos será 

realizado por disciplina, sendo a solicitação e avaliação realizada no período 

imediatamente anterior ao da sugestão de blocagem da disciplina. 

§ 1º - Não será permitido reconhecimento de competências/conhecimentos 

adquiridos correlatas às disciplinas da blocagem do primeiro período do curso; 

§ 2º - O reconhecimento de competências/conhecimentos adquiridos será permitido 

uma única vez por disciplina, desde que o(a) discente não tenha sido reprovado(a) 

ou trancado a mesma; 

§ 3º - O reconhecimento de competências/conhecimentos adquiridos não se aplica 

ao Trabalho de Conclusão de Curso – TCC nem aos Estágios Supervisionados, 

ambos com regulação própria. 

Art. 4º - Para cada disciplina será composta uma banca avaliadora, formada por 03 

(três) professores, presidida pelo professor da disciplina no semestre em questão. 

§ 1º - A banca avaliadora será responsável pela elaboração dos instrumentos de 

avaliação apropriados, bem como pelo procedimento a ser adotado que pode incluir 

provas práticas e/ou teóricas; 

§ 2º - A avaliação deve ser realizada de forma individual e levar em consideração 

aspectos quantitativos e qualitativos da formação do aluno na matéria em questão; 

§ 3º - Será aprovado o aluno que tiver desempenho igual ou superior a 70 (setenta). 

Art. 5º - Para a inscrição no processo de reconhecimento de 

competências/conhecimentos adquiridos nas disciplinas do Grupo I, o discente deve 

protocolar requerimento à Coordenação do Curso, no período previsto no Edital 

específico, devendo anexar ao requerimento os documentos que comprovem seu 
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aproveitamento em disciplinas equivalentes ou afins daquela que está solicitando o 

reconhecimento de competências/conhecimentos adquiridos. 

§ 1º - Para comprovação do seu extraordinário desempenho na área de 

conhecimento, o discente deve comprovar exames de proficiência, histórico escolar 

de séries anteriores, certificados de conclusão de cursos relacionados à matéria, 

todos com excelente desempenho ou outros documentos que atestem sua 

competência na área; 

§ 2º - O coordenador do curso deve encaminhar a solicitação à banca avaliadora de 

cada disciplina, devendo a mesma se responsabilizar, com base na documentação 

apresentada, pela seleção inicial dos alunos que serão submetidos à avaliação num 

prazo máximo de 15 (quinze) dias; 

§ 3º - Somente terão direito a participar da avaliação os(as) discentes que 

comprovarem, através de documentos, que possuem competências na área da 

disciplina solicitada; 

§ 4º - Após a seleção inicial, a Coordenação do Curso publicará uma relação dos 

alunos selecionados para o processo de reconhecimento de 

competências/conhecimentos adquiridos, devendo também conter o local e horário 

da avaliação de cada disciplina. 

Art. 6º - Para a inscrição no processo de reconhecimento de 

competências/conhecimentos adquiridos nas disciplinas do Grupo II, o discente deve 

protocolar requerimento à Coordenação do Curso, no período previsto no Edital 

específico, devendo anexar ao requerimento os documentos que comprovem sua 

experiência profissional na área de estudo ou afins da que está solicitando o 

reconhecimento de competências/conhecimentos adquiridos. 

§ 1º - Para comprovação da experiência profissional na área, o discente deve 

comprovar através de diplomas de cursos técnicos ou superiores, certificados de 

cursos extracurriculares, certificados de participação em treinamentos ou cursos de 

qualificação, declarações de empresas, descritivos de função, contratos de trabalho, 

anotações de responsabilidade técnica ou outros documentos que atestem sua 

competência na área em avaliação. 
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§ 2º - O coordenador do curso deve encaminhar a solicitação à banca avaliadora de 

cada disciplina, devendo a mesma se responsabilizar, com base na documentação 

apresentada, pela seleção inicial dos alunos que serão submetidos à avaliação num 

prazo máximo de 15 (quinze) dias; 

§ 3º - Somente terão direito a participar da avaliação os(as) discentes que 

comprovarem, através de documentos, que possuem competências na área da 

disciplina solicitada; Normas Didáticas para o Ensino Superior 18. 

§ 4º - Após a seleção inicial, a Coordenação do Curso publicará uma relação dos 

alunos selecionados para o processo de reconhecimento de 

competências/conhecimentos adquiridos, devendo também conter o local e horário 

da avaliação de cada disciplina. 

Art. 7º - Após a avaliação, a banca avaliadora deve encaminhar à Coordenação do 

Curso, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o resultado, em ficha individual 

assinada por todos os membros da banca. 

Art. 8º. - A Coordenação do Curso será responsável pela inserção do resultado no 

Sistema Acadêmico, o que deve ocorrer até o final do período letivo previsto no 

calendário acadêmico. 

§ 1º - Somente serão inseridos os resultados dos discentes aprovados; 

§ 2º - O resultado obtido no processo de reconhecimento de competências e/ou 

conhecimentos adquiridos não será computado no Coeficiente de Rendimento 

Escolar – CRE do discente. 
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3.3. MATRIZ CURRICULAR 

1º Semestre 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Matemática para o Ensino Médio 1 50 17 67 

Matemática para o Ensino Fundamental 50 17 67 

Trigonometria 50 17 67 

História da Educação 33 0 33 

Psicologia da aprendizagem 33 0 33 

Língua Portuguesa 1 33 0 33 

Inglês Instrumental 33 0 33 

Subtotal 282 51 333 

2º Semestre 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Matemática para o Ensino Médio 2 50 17 67 

Cálculo 1 67 0 67 

Álgebra Vetorial e Geometria Analítica 67 0 67 

Epistemologia da Matemática 33 0 33 

Filosofia da Educação 33 0 33 

Língua Portuguesa 2  33 0 33 

Educação em Diversidade 33 0 33 

Subtotal 316 17 333 

3º Semestre 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Matemática para o Ensino Médio 3 50 17 67 

Cálculo 2 67 0 67 

Argumentação Matemática 67 0 67 

Prática de Ensino de Laboratório de Matemática 1 17 50 67 
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Sociologia da Educação  33 0 33 

Didática Geral 33 0 33 

Subtotal 267 67 334 

4º Semestre 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Álgebra Linear 1 67 0 67 

Cálculo 3 67 0 67 

Didática da Matemática 67 0 67 

Prática de Ensino de Laboratório de Matemática 2 17 50 67 

Libras 33 0 33 

Metodologia do Trabalho Científico 33 0 33 

Subtotal 284 50 334 

5º Semestre 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Introdução a Teoria dos Números 67 0 67 

Desenho Geométrico 16 17 33 

Física Básica 1 67 0 67 

Prática de Ensino de Matemática 1 17 50 67 

Introdução à Programação 33 34 67 

Gestão Educacional e Planejamento 33 0 33 

Estágio supervisionado 1 0 100 100 

Subtotal 233 201 434 

6º Semestre 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Estruturas Algébricas 1   67 0 67 

Geometria Euclidiana Plana 67 0 67 

Estatística e Probabilidade 67 0 67 
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Prática de Ensino de Matemática 2 17 50 67 

Pesquisa Aplicada em Matemática 1 33 0 33 

Educação em Direitos Humanos 33 0 33 

Estágio Supervisionado 2 0 100 100 

Subtotal 284 150 434 

7º Semestre 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Análise Real 1 67 0 67 

Matemática Financeira 1 33 0 33 

Equações Diferenciais Ordinárias 67 0 67 

Prática de Ensino de Matemática 3 17 50 67 

Pesquisa Aplicada em Matemática 2 33 0 33 

Disciplina Optativa 1 67 0 67 

Estágio Supervisionado 3 0 100 100 

Subtotal 284 150 434 

8º Semestre 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Geometria Euclidiana Espacial 67 0 67 

TCC  33 0 33 

História da Matemática 67 0 67 

Prática de Ensino de Matemática 4 17 50 67 

Educação Ambiental e Sustentabilidade 33 0 33 

Disciplina Optativa 2 67 0 67 

Estágio Supervisionado 4 0 100 100 

Subtotal 284 150 434 
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DISCIPLINAS OPTATIVAS E ELETIVAS 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Filosofias da Matemática e Educação Matemática 1 33 0 33 

Filosofias da Matemática e Educação Matemática 2 33 0 33 

Teorias da Aprendizagem 33 0 33 

Cálculo 4 67 0 67 

Álgebra Linear 2 67 0 67 

Introdução ao Cálculo Numérico e a Matemática Computacional 50 17 67 

Estruturas Algébricas 2 67 0 67 

Análise Real 2 67 0 67 

Variáveis Complexas 67 0 67 

Subtotal 633   

QUADRO RESUMO 

Demonstrativo CHT (%) 

Disciplinas 2670 81,65% 

Estágio Supervisionado 400 12,23% 

Atividades Complementares  200 6,12% 

Carga Horária Total do Curso 3270 100% 
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Fluxograma da Matriz Curricular 
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 3.4 Metodologia 

 

A metodologia é entendida como um conjunto de procedimentos empregados 

para atingir os objetivos propostos para a integração dos conhecimentos e 

capacidades, assegurando uma formação integral dos futuros docentes. Este plano 

pedagógico, o qual deve ser o norteador do currículo no Curso Superior de 

Licenciatura em Matemática, deve apresentar, portanto, em sua proposta 

pedagógica, os princípios que embasam o currículo, o processo de ensino-

aprendizagem, as avaliações e outras atividades articuladas ao ensino, como o 

Estágio Curricular e o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Para o curso de Licenciatura em Matemática, que se propõe a formar 

profissionais comprometidos com a construção de uma sociedade justa e humana, a 

metodologia adotada é uma importante ferramenta para conseguir um melhor 

desempenho cognitivo dos acadêmicos, sabendo relacionar os conhecimentos 

técnico–científicos do curso com os problemas do cotidiano dos alunos, construindo 

assim uma consciência crítica com capacidade de intervir na relação ensino-

aprendizagem de forma criativa, tendo como objetivo a participação de todos os 

envolvidos. Portanto deve-se buscar um planejamento acadêmico em consonância 

com o conteúdo programático das disciplinas, buscando uma formação consistente 

para os discentes.  

Dessa forma, sendo a relação teoria-prática um dos princípios fundamentais 

deste plano, destacam-se algumas ações metodológicas que nortearão o fazer 

pedagógico:  

● Práticas interdisciplinares - Em cada componente curricular devem ser 

exploradas reflexões e/ou atividades que adentrem na perspectiva da 

interdisciplinaridade, mostrando o caráter interdisciplinar dos conhecimentos 

científicos; 

● Seminários - As atividades em seminários são excelentes oportunidades para 

desenvolver nos discentes a autonomia, que é aspecto fundamental na 

formação do professor.  

● Oficinas - As oficinas, tendo os discentes como sujeitos ativos na sua 

construção e execução, possibilitam a construção do conhecimento e a 

maturidade acadêmica.    



42 

 

● Projetos temáticos - Os projetos desenvolvidos a partir de temas gerais, ou 

temas estudados nos componentes curriculares levam os discentes ao 

aprofundamento teórico e a iniciação aos aspectos da pesquisa, elementos 

centrais para a formação de um professor pesquisador. 

 

Os professores, nesse processo, assumem um papel fundamental, 

idealizando estratégias de ensino de maneira que a articulação entre o 

conhecimento do senso comum e o conhecimento escolar permita ao aluno 

desenvolver suas percepções e convicções acerca dos processos sociais e de 

trabalho, construindo-se como pessoas e profissionais responsáveis éticos e 

competentemente qualificados. 

O trabalho coletivo entre os grupos de professores da mesma base de 

conhecimento e entre os professores de base científica e da base tecnológica 

específica é imprescindível à construção de práticas didático-pedagógicas 

integradas, resultando na construção e apreensão dos conhecimentos pelos alunos, 

numa perspectiva do pensamento relacional. Para tanto, os professores, articulados 

pela equipe técnico-pedagógica, deverão desenvolver aulas de campo, atividades 

laboratoriais, projetos integradores e práticas coletivas juntamente com os alunos. 

Para essas atividades que preveem um planejamento coletivo, os professores terão 

à sua disposição, horários para encontros ou reuniões de grupo. 

      Este plano pedagógico caracteriza-se como expressão coletiva, e, portanto 

deve ser avaliado periódica e sistematicamente pela comunidade escolar, apoiados 

por uma comissão a que compete. Qualquer alteração deve ser vista sempre que se 

verificar, mediante avaliações sistemáticas anuais, defasagem entre o perfil de 

conclusão do curso, seus objetivos e sua organização curricular frente às exigências 

decorrentes das transformações científicas, tecnológicas, sociais e culturais. 

A proposta pedagógica constante neste plano está articulada ao atual PDI da 

Instituição, cuja prática pedagógica nele proposta propõe: 

A utilização de metodologias dialógicas, inter-transdisciplinares, alicerçadas em 
conhecimentos científicos que deverão estar relacionados às condições histórico-
sócio-culturais dos estudantes, o que requer planejamentos sistemáticos e coletivos, 
que contemplem todos os envolvidos no processo educacional da Instituição (2015, 
p.148). 

Conquanto saibamos que toda Metodologia são aproximações do ideal, 

daquilo que entendemos ser o melhor para a formação de professores de Matemática, 
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entendemos também que as propostas citadas revelam-se encorpadas de qualidades 

positivas para tal formação, visto considerar o perfil do profissional que desejamos 

formar, pois com ênfase na educação básica, os caminhos metodológicos citados 

proporcionam ao licenciado direta ligação com a sua formação nos seguintes 

aspectos: 

i) uma firme e sólida formação no conhecimento matemático. Ou seja, domínio 

do conteúdo de abrangência de seu trabalho; 

ii) construção de relações claras entre o conteúdo aprendido e uma forte 

relação teórico-metodológica com os temas da educação básica; 

iii) construção de metodologias adequadas para o trabalho na Educação 

Básica, bem como as contribuições de instrumentos como laboratório de ensino, uso 

de softwares computacionais e demais materiais e espaços didáticos; 

iv) os conhecimentos produzidos em componentes como os Estágios 

Supervisionados, as Práticas de Ensino, entre outras, quando socializados em 

eventos e submetidos a periódicos inserem o licenciando na cultura da pesquisa, 

dando-lhe condições e abrindo portas para, no exercício do magistério, pesquisar e 

avaliar sua própria prática; 

v) construções adequadas não só de metodologias de ensino, mas de 

avaliação através da elaboração de instrumentos de avaliação que proporcionem 

diagnósticos, para, a partir deles, adotar práticas de ensino com o fim de alcançar o 

objetivo do processo, a saber, a aprendizagem do aluno. 

 

3.4.1. Políticas Pedagógicas Institucionais 

As políticas pedagógicas institucionais do IFPB estão definidas dentro 

do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), parte integrante do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), onde são definidos os valores e 

princípios norteadores, explicitadas as convicções ideológicas e deliberadas 

as metas a serem alcançadas. As políticas de Ensino do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) pautam-se pela busca da 

excelência do ensino, melhoria das condições do processo de ensino e 

aprendizagem e garantia do ensino público e gratuito, numa gestão 
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democrática. A partir desta concepção, o IFPB tem-se, dentro das Políticas de 

Ensino, os seguintes princípios básicos (PDI 2015-2019, pg. 72):  

a) ampliação do acesso e permanência, com êxito, à Escola Pública;  

b) constituir-se como um centro de referência para a irradiação dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos no âmbito de sua abrangência;  

c) implementação de novas concepções pedagógicas e metodologias de 

ensino, no sentido de promover a Educação Continuada e a Educação à 

Distância;  

d) capacitação de seus servidores docentes e técnico-administrativos;  

e) indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão;  

f) avaliação e acompanhamento das atividades de ensino;  

g) integração entre os campus e com outras Instituições de Ensino;  

h) parcerias com o mundo produtivo e com setores da sociedade;  

i) articulação permanente com os egressos dos cursos;  

j) observância às políticas de ações afirmativas;  

k) respeito à diversidade cultural e o atendimento aos princípios de 

inclusão social e educativa;  

l) preocupação com o desenvolvimento sustentável;  

m) formação do ser humano em todas as suas dimensões.  

Desta forma, o IFPB busca a formação de um indivíduo mais crítico e 

consciente na construção da história do seu tempo com possibilidade de 

construir novas tecnologias, fazendo uso da crítica e da reflexão sobre a 

utilização de forma mais precisa e humana, conhecendo a tecnologia, sua 

relação com a ciência, o binômio tecnologia e progresso e suas repercussões 

nas relações sociais.  

3.4.2 Visitas Técnicas  

As visitas técnicas poderão fazer parte da carga horária regular das 

disciplinas, quando mediadas e supervisionadas dentro do horário de aulas, 

ou corresponderem a atividades teórico-práticas de aprofundamento, que 

devem ser oficializadas junto à Pró- Reitoria de Extensão e Cultura. O docente 

deve requerer a realização da visita técnica por meio do preenchimento do 

Formulário de Visita Técnica, no qual deve apresentar detalhes sobre o 

planejamento da visita junto a outras instituições em regime de parceria ou 
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cooperação. Esse formulário pode ser solicitado à Coordenação de Extensão do 

campus ou encontrado no sítio Web do IFPB. 

 3.4.3. Atendimento às Legislações para Educação das Relações Étnico-

raciais, Indígenas, Ambientais, Culturais e Educação em Direitos 

Humanos 

 

Os componentes curriculares do Curso Superior de Licenciatura em 

Matemática são compostos por conteúdos específicos e práticas educativas e 

metodológicas que têm a finalidade de preparar nosso aluno para se tornar um 

agente de transformação. Não obstante, considera-se que a reflexão ética é 

fundamental para consolidar as qualidades e habilidades necessárias à formação 

profissional do docente, tornando-o capaz de vencer as barreiras do preconceito, da 

discriminação e fomentar a atitude de respeito pela diversidade cultural e pelo meio 

ambiente. 

Por essa razão, as discussões do Curso de Licenciatura em Matemática se 

debruçam também sobre as relações étnico-raciais, ambientais e relativas à 

efetivação dos direitos humanos, compreendendo a educação como condutor de um 

processo de modificação atitudinal com a finalidade de favorecer a melhoria das 

relações humanas e com o meio ambiente.  

Em consonância com a Resolução nº 02 de 1º de Julho de 2015, 

especialmente no seu artigo 12, item i, o curso de Licenciatura em Matemática 

desenvolve atividades de prática pedagógica, de natureza teórica e metodológica 

que têm por finalidade conduzir à reflexão ética para pensar a sociedade e aprimorar 

os comportamentos, por meio da crítica e da adoção de princípios de convivência 

universal. Além disso, institucionalmente o IFPB criou o Núcleo de Estudos Afro-

Brasileiros e Indígenas (NEABI) através da Resolução 17/2016, convalidada pela 

Resolução 62/2017. No âmbito do campus Campina Grande o NEABI foi constituído 

pela portaria n° 167/2018. 

 

Com este intuito, ao longo do curso, os discentes são esclarecidos sobre a 

complexidade das questões étnico-raciais e ambientais, por meio da abordagem 

pedagógica articulada em diferentes disciplinas. Na base comum e também na 
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específica da matriz curricular, será possível levantar discussões e abordar 

conteúdos relacionados a estas temáticas. 

Além dessas, disciplinas específicas tratarão das questões étnico-raciais, 

ambientais, éticas e atitudinais de modo sistemático, conforme mostra o quadro a 

seguir. 

 

História da Educação 

Filosofia da Educação 

Sociologia da Educação  

Educação em Direitos Humanos  

Educação em Diversidade 

Educação Ambiental e Sustentabilidade 

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

  

 Na disciplina de História da Educação essas questões serão abordadas a 

partir do estudo sobre a educação no Brasil, nos diversos períodos, até o Brasil 

contemporâneo. Nessas reflexões estarão contempladas discussões sobre o 

sistema educacional brasileiro, ao longo tempo, e suas interferências diretas e 

indiretas para essas questões.  

 Em Filosofia da Educação será estudada a dimensão ética e política da 

educação, educação no Brasil, o papel do professor e da escola no processo ensino-

aprendizagem, problemática contemporânea da educação. E, portanto, novamente, 

mesmo que de modo indireto, tais questões serão estudadas.  

Com a disciplina Sociologia da Educação as questões Étnico-raciais, 

Indígenas, Ambientais, Culturais e de Direitos Humanos serão evidenciadas em 

quase todos os tópicos. Isso se verifica a partir do elenco de temáticas que 

compõem o conteúdo programático da disciplina. A saber: Sociedade, educação e 

vida moral: o ponto de vista de Durkheim; Sociedade, educação e emancipação: a 

perspectiva de Marx e Engels; Sociedade, educação e desencantamento: a 

perspectiva de Max Weber; Gramsci e a reforma intelectual e moral; Karl Mannheim 
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e a luz no fim do túnel; Bourdieu e Passeron e os esquemas reprodutores; a análise 

sociológica da educação contemporânea. 

As disciplinas Educação em Direitos Humanos, Educação em Diversidade e 

Educação Ambiental e Sustentabilidade já serão, por natureza, espaços de estudos 

sobre tais temas. 

Por fim, durante as Práticas de Ensino serão oportunizadas reflexões sobre a 

relação entre docência do professor de Matemática e as questões Étnico-raciais, 

Indígenas, Ambientais, Culturais e de Direitos Humanos. Nessa perspectiva, em 

harmonia com o que preconiza este Plano Político Pedagógico em relação à 

formação do professor, várias questões para estudo serão colocadas, a exemplo de: 

Como pensar uma prática docente que respeite a diversidade? Como inserir as 

questões ambientais nas aulas de matemática? Qual a relação entre conhecimentos 

matemáticos e cultura? 

Vale ressaltar que essa futura prática educativa dos graduandos, conforme o 

Conselho Nacional de Educação, deve articular os processos educativos escolares, 

políticas públicas e movimentos sociais, visto que as mudanças éticas, culturais, 

pedagógicas e políticas nas relações étnico-raciais e com o meio ambiente não se 

limitam à escola.  

Esta associação poderá ser observada no estágio de docência, no qual os 

graduandos serão estimulados a trabalhar com questões étnico-raciais, culturais e 

ambientais em seus planos de ensino, com o intuito de promover a formação de 

profissionais comprometidos com a autovalorização do aluno independente de sua 

cultura ou origem. Nesse sentido o ensino ao longo do curso de licenciatura em 

Matemática do IFPB deve se fazer presente na busca pelo tratamento igualitário livre 

de racismo e preconceito étnico racial. Ainda nesse sentido, construir nos futuros 

profissionais o desejo de atuar de forma a garantir que os direitos de todos, inclusive 

das minorias, sejam assegurados no processo de ensino, formando indivíduos 

orgulhosos de suas origens e respeitosos com os demais. 

 

 3.4.4. Ações para evitar a retenção e a evasão 

  

No intuito de minimizar o processo de retenção e de evasão, o IFPB 

implementou, por meio da Resolução No , 12 de fevereiro de 2011, convalidada pelo 

Conselho Superior por meio da Resolução No 40, de 06 de maio de 2011, a Política 
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de Assistência Estudantil no IFPB, articulada ao Programa Nacional de Assistência 

Estudantil – PNAES, definida pelo Decreto N o 7.234, de 19 de julho de 2010. A 

PNAES tem como finalidade ampliar as condições de 35 permanência dos jovens na 

educação superior pública federal. De acordo com o Art. 2o São objetivos do 

PNAES:  

I – democratizar as condições de permanência dos jovens na educação 

superior pública federal;  

II – minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência 

e conclusão da educação superior;  

III – reduzir as taxas de retenção e evasão; e  

IV – contribuir para a promoção da inclusão social pela educação.  

A Política de Assistência Estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Paraíba dar-se-á mediante o estabelecimento de um conjunto de 

princípios e diretrizes estratégicas, materializadas através de programas que visam 

assegurar ao educando o acesso, a permanência e a conclusão do curso, na 

perspectiva de formar cidadãos éticos comprometidos com a defesa intransigente da 

liberdade, da equidade e da justiça social. O IFPB acompanha a evasão e a 

retenção dos alunos por meio de comissões específicas em cada campus e 

institucionalmente, bem como executa ações que auxiliam os alunos a 

permanecerem na instituição e a continuar estudando com foco na verticalização do 

conhecimento. Exemplos de políticas para evitar a evasão são:  

• Auxílios sociais para alunos que acabam desistindo de estudar por questões 

econômicas, como auxílios: transporte, moradia, alimentação, bolsas de demanda 

social e livros didáticos;  

• Bolsas de estudo para alunos monitores e em projetos de pesquisa, extensão 

e inovação;  

• Aproximação dos alunos à prática profissional via visitas técnicas;  

• Monitoria e Núcleos de Aprendizagem para alunos com dificuldade de 

acompanhamento em disciplinas; • Prática de esportes;  

• Atividades artístico-culturais;  
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• Participação em congressos e eventos com apoio financeiro da instituição 

para aprendizagem ou apresentação de trabalhos;  

• Assistência à saúde física e mental por meio de médicos, dentistas, 

psicólogos e assistentes sociais à disposição dos alunos. 

 Visando ao estabelecimento de uma política que assegure a permanência dos 

alunos na Instituição, principalmente aqueles com dificuldades de aprendizagem 

e/ou com problemas financeiros, o Instituto mantém programa de Monitoria que 

contempla alunos que possuam habilidades específicas. Mantém ainda um 

programa de Bolsas de Extensão e de Pesquisa.  

Reduzir o desperdício escolar constitui um grande desafio institucional, 

considerando a diversidade da oferta de ensino e as dificuldades de natureza social 

e econômica. No intuito de minimizar o processo de evasão e retenção, o IFPB 

desenvolve programas de natureza assistencial, estimulando a permanência do 

aluno no convívio escolar. Os principais são: 

I. Programas de apoio à permanência na Instituição; 

II. Programas de natureza pedagógica para minimizar o processo de 

evasão e reprovação escolar; 

III. Programa de Bolsas, atendendo à política de Ensino, Pesquisa e 

Extensão; 

IV. Programa de educação inclusiva; 

V. Programa de atualização para o mundo do trabalho. 

 

Destaque-se, ainda, que o IFPB, em observância à legislação específica, 

consolida sua política de atendimento às pessoas com deficiência, assegurando o 

pleno direito à educação para todos, e efetiva ações pedagógicas visando à redução 

das diferenças e à eficácia da aprendizagem. 

Para diminuir a evasão de alunos e aumentar o número de egressos e a 

concorrência nos cursos, foram instituídos programas de nivelamento para auxiliar 

os alunos nas disciplinas com maior índice de reprovação. Considerando, 

especificamente, as dificuldades dos ingressantes do Curso de Licenciatura em 

Matemática, no que diz respeito ao conhecimento de Matemática básica, assim 
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como conhecimentos gerais de Matemática, são ofertadas no primeiro semestre do 

curso as disciplinas de Matemática para o Ensino Fundamental, Matemática para o 

Ensino Médio 1, Trigonometria, e na reformulação, a disciplina de Língua 

Portuguesa 1.  

 3.4.5. Acessibilidade atitudinal e pedagógica 

 

Desde o início de suas atividades, o IFPB, Campus Campina Grande tem 

realizado esforços no sentido de promover o atendimento a pessoas com deficiência 

em conformidade com as diretrizes contidas no PDI (2015-2019), tanto no tocante à 

estrutura física do prédio a ser construído, quanto à contratação de pessoal 

qualificado e à adoção de ações didáticas efetivas estabelecidas.  

As políticas de acessibilidade atitudinal e pedagógica do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba IFPB estão definidas na Resolução No 

240/2015, emitida pelo Conselho Superior da instituição. Este documento 

institucional prevê em cada Campus o funcionamento do Núcleo de Apoio às 

Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), como setor responsável pela 

educação especial, dotando-o de recursos humanos e materiais que viabilizem e 

deem sustentação ao processo de educação inclusiva. Este núcleo é regido por 

regulamento específico, definido pela Resolução No 139/2015, do Conselho 

Superior do IFPB. No Campus Campina Grande, especificamente, o NAPNE possui 

6 (seis) membros oficiais (01 psicólogo, 01 médico, 01 assistente social e 03 

professores), além de 5 intérpretes de libras.  

O NAPNE também tem trabalhado com diversas instituições que prestam 

assistência às pessoas com deficiência, no sentido de diagnosticar possíveis 

carências no acesso destas ao IFPB. Entre essas instituições: Associação de 

Surdos de Campina (SCG), Instituto dos Cegos, Escola de audiocomunicação de 

Campina Grande e Instituto Campinense de Atendimento ao Excepcional (ICAE).  

A Política de Acessibilidade do IFPB destaca no seu artigo 2º: a necessidade 

de eliminar as barreiras arquitetônicas, urbanísticas, comunicacionais, pedagógicas 

e atitudinais ora existentes; facilitar o acesso, a circulação e a comunicação; 

favorecer o desenvolvimento acadêmico e social de pessoas com deficiência; coibir 

quaisquer tipos de discriminação; proporcionar o atendimento prioritário e 
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educacional especializado às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; 

assegurar a flexibilização e propostas pedagógicas diferenciadas e, de forma muito 

específica, estimular a formação e capacitação de profissionais especializados no 

atendimento às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e com transtorno 

do espectro autista; assim como do corpo técnico das áreas de engenharia e 

arquitetura responsáveis pela elaboração e fiscalização dos projetos e obras de 

infraestrutura e acessibilidade, além dos profissionais das áreas pedagógica, de 

comunicação e de transporte, responsáveis pela implantação das ações em suas 

respectivas áreas de atuação.  

Em relação à infraestrutura, o Campus de Campina Grande conta com todos 

os banheiros de alunos adaptados para as pessoas com deficiência e rampas em 

toda a área construída do campus, vagas no estacionamento específicas para 

portadores de necessidades especiais, adequação dos balcões de atendimento e 

piso tátil para portadores de baixa visão. 

 3.4.6. Estratégias Pedagógicas 

O Instituto Federal da Paraíba conta com uma equipe multidisciplinar 

qualificada de pedagogos, técnicos educacionais, psicólogos e assistentes sociais, 

além de infraestrutura adequada com Gabinete Médico Odontológico, Biblioteca, 

Núcleos de Aprendizagem e 37 Laboratórios. Há que se destacar ainda, a formação 

dos Conselhos Escolares e o desenvolvimento de atividades esportivas e culturais. 

O Instituto há de perseguir a meta de reduzir o desperdício escolar aperfeiçoando 

nos próximos anos programas existentes, como:  

I. Programa de auxílio transporte;  

II. Programa de material didático e uniforme escolar;  

III. Programa de alimentação;  

IV. Programa de Bolsa Permanência; 

V.  Programa de Residência Estudantil.  

 

Visando estimular os discentes para a realização de atividades acadêmicas e 

eventos complementares, bem como para a participação em eventos externos 
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(congressos, seminários, palestras, viagens etc.), o Instituto conta com órgãos 

responsáveis pela execução e acompanhamento dessas atividades. Os órgãos de 

apoio às atividades acadêmicas têm sua estrutura, competências e atribuições 

definidas no Regimento Geral do Instituto. Os principais são: As Diretorias de 

Educação Profissional, de Ensino Superior e de Articulação Pedagógica, o 

Departamento de Cadastro Acadêmico, Certificação e Diplomação, todos instalados 

na Reitoria. As Diretorias e os Departamentos de Ensino, as Coordenações de 

Unidades Acadêmicas e de Cursos, e/ou áreas, as Coordenações Pedagógicas e de 

Apoio ao Estudante, todos instalados nos Campi que compõem o Instituto. 

 

 3.4.7 Estratégias de Apoio ao Ensino-Aprendizagem           

 O curso Superior de Licenciatura em Matemática é estruturado de 

maneira a oferecer além do que é necessário aos procedimentos básicos de ensino 

e aprendizagem, primando pela gestão da permanência de seus estudantes, 

proporcionando apoio psicopedagógico institucionalizado e atividades de 

reconstrução de bases curriculares fundamentais. Busca-se a excelência na 

educação considerando a integralidade dos discentes e envolvimento com suas 

diversidades culturais e cognitivas, lidando com cada estudante em sua 

individualidade e favorecendo ou promovendo o seu aprendizado de forma 

contextualizada.  

A orientação e apoio aos discentes são realizados de diferentes formas e em 

diferentes níveis. Inicialmente o estudante é recebido na semana de integração com 

palestras que explicam o funcionamento do Instituto, seu papel e o curso que 

escolheu, sua missão, objetivos, perfil do profissional e a estrutura curricular com 

sua lógica integrativa. Nesse momento, os discentes recebem do diretor e dos 

professores da instituição, informações sobre a sua vida acadêmica, órgãos 

institucionais, normas a serem seguidas, conteúdos a serem estudados, metodologia 

de aulas e processos de avaliação. Recebem também orientações sobre 

dificuldades de adaptação e aprendizagem.  

No aspecto referente à orientação da aprendizagem, os professores têm 

também a função de dar assistência ao discente, dedicando tempo em orientações 

individuais  aqueles com problemas de aprendizagem, ou com projetos de extensão, 
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iniciação científica e aprofundamento teórico em diferentes ramos do saber, 

proporcionando oportunidades de integração teoria-prática.  

Durante o semestre, também serão realizadas palestras e seminários com 

vistas a fortalecer o trabalho inicial, dirigindo o discente para consolidação de sua 

formação docente. Aqueles que desejarem, poderão ser recebidos pela 

Coordenação do Curso para melhor entendimento dos assuntos que lhe são 

próprios.  

Entendendo que o apoio psicopedagógico é fundamental no processo de 

ensino-aprendizagem, o IFPB, por meio da Resolução no 139/2015 do Conselho 

Superior, regulamentou o núcleo responsável pelo atendimento às pessoas com 

necessidades específicas. Trata-se da Coordenação de Assistência a Pessoas com 

Necessidades Específicas – COAPNE. A COAPNE foi criada na observância da 

Constituição Federal de 1988, especificamente em seu Art. 208, inciso III, que 

assegura “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino”, e da Lei 13.146/2015, Art. 28, incisos 

I, II, III, XI, XII, XIII, XV, segundo a qual incumbe ao poder público garantir um 

sistema educacional inclusivo, atendimento especializado, ensino de Libras, 

acessibilidade, entre outros aspectos que assegurem a igualdade nas instituições de 

ensino.  

As atividades de apoio psicopedagógico são desenvolvidas para 

acompanhamento de discentes especiais (com deficiência física, motora ou cognitiva 

comprovada) e desenvolvimento cognitivo de todos os que buscarem apoio no 

âmbito comportamental. Para essa finalidade são designados cuidadores, ledores, 

tradutores, intérpretes de libras, transcritores em Braille, alfabetizadores de jovens e 

adultos, entre outros profissionais especializados. Garante-se, por meio da 

COAPNE, o direito ao atendimento de estudantes que apresentem sintomas de 

Transtorno de Espectro Autista – TEA, conforme disposto na Lei no 12.764, de 27 de 

dezembro de 2012. Esta Lei é regulamentada pelo Decreto no 8.368, de 02 de 

dezembro de 2014. 

 3.5. Colegiado do Curso 
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Segundo a Resolução 141/2015 – Conselho Superior do IFPB, o Colegiado 

do Curso é órgão deliberativo primário e de assessoramento acadêmico e tem por 

objetivo desenvolver atividades voltadas para o constante aperfeiçoamento do curso. 

Constituído por ato Diretor Geral do campus Campina Grande, envolvendo 8 (oito) 

membros, distribuídos da seguinte forma: 

I – Coordenador do Curso (Presidente); 

II – 4 (quatro) docentes vinculados à coordenação do curso; 

III – 1 (um) discente; 

IV – 1 (um) docente lotado em outra coordenação; 

V – 1 (um) representante técnico-administrativo em educação (Técnico 

em Assuntos Educacionais ou Pedagogo). 

 

Compete ao Colegiado do Curso:  

I – assessorar a comissão de elaboração/atualização do Plano 

Pedagógico do Curso (PPC); 

II – acompanhar a execução didático-pedagógica do PPC; 

III – propor à Diretoria de Ensino do campus, oferta de turmas, aumento 

o redução do número de vagas, em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional; 

IV – propor à Diretoria de Ensino do campus modificações no PPC 

seguindo os trâmites administrativos para solicitação de mudança, 

alteração ou criação de cursos superiores no âmbito do IFPB 

V – elaborar a proposta do Planejamento Acadêmico do Curso para 

cada período letivo, com a participação dos professores e com os 

subsídios apresentados pela Representação estudantil; 

VI – aprovar os planos de disciplina e de atividade, para cada período 

letivo contendo obrigatoriamente os critérios, instrumentos e épocas de 

avaliações na diversas disciplinas do curso; 

VII – propor, elaborar e levar à prática projetos e programas, visando 

melhoria da qualidade do curso; 
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VIII – contribuir para a integração das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão do curso; 

IX – estabelecer critérios e cronograma para viabilizar a recepção de 

professores visitantes, a fim de, em forma de intercâmbio, desenvolver 

atividades de ensino pesquisa e extensão; 

X – aprovar a proposta de aproveitamento de estudos, adaptação 

curricular e dispensa de disciplina conforme o caso, especialmente nas 

hipóteses de matrículas especiais ou decorrentes de transferências 

voluntárias, ex-officio ou ingressos de graduados de acordo com as 

normas vigentes; 

XI – acompanhar a divisão equitativa do trabalho dos docentes do curso 

considerando o disposto no documento que regulamenta as atividades 

de ensino pesquisa e extensão; 

XII – apoiar e acompanhar os processos de avaliação do curso, 

fornecendo as informações necessárias, quando solicitadas; 

XIII – analisar, dar encaminhamento, e atender sempre que solicitado, a 

outras atribuições conferidas por legislação em vigor; 

XIV – emitir parecer sobre a possibilidade ou não de integralização 

curricular d alunos que tenham abandonado o curso ou já que 

ultrapassado o tempo máximo de integralização, e que pretendam, 

mediante processo individualizado respectivamente, de pré-matrícula e 

de dilatação de prazo para continuidade dos estudos; 

XV – acompanhar a sistemática de avaliação do desempenho docente 

e discente segundo o Projeto de Avaliação do IFPB. 

 

O mandato dos membros do Colegiado do Curso é de 2 (dois) anos, permitida 

uma recondução, com exceção da representação discente, que é de 1 (um) ano. O 

coordenador do curso é membro nato e exerce a presidência do órgão. As reuniões 

terão caráter deliberativo, propositivo e de planejamento acadêmico, podendo ser 

em caráter ordinário ou extraordinário. 

No quadro seguinte, temos a relação dos representantes do Colegiado do 

Curso e suas respectivas funções: 
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Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática 

Membro Graduação Titulação Função 

Jonathas Jerônimo Barbosa Licenciatura 
e 

Bacharelado 
em 

Matemática 

Doutor Coordenador do 
Curso e Presidente 

do Colegiado 

Aparecida Xavier da Silva Barros Pedagogia Mestre Docente lotado em 
outra coordenação 

Alex Pereira Bezerra Licenciatura 
em 

Matemática 

Mestre Docente lotado na 
coordenação do 

curso 

Bruno Formiga Guimarães Licenciatura 
em 

Matemática 

Mestre Docente lotado na 
coordenação do 

curso 

Pedro Alfredo Eugênio Licenciatura 
em 

Matemática 

Mestre Docente lotado na 
coordenação do 

curso 

Tâmila Kassimura da Silva Fernanes Licenciatura 
em 

Matemática 

Doutora Docente lotado na 
coordenação do 

curso 

Samara Rilda Lopes de Almeida Leite ------ -------- Representante do 
setor pedagógico 

Sidny Janaina Pedrosa ------ -------- Representante do 
setor pedagógico 

(suplente) 

Rafael de Souza Santos ------ -------- Representante 
discente 

Elvira Carmen Farias Agra Leite ------ -------- Representante 
discente (suplente) 

 

 3.6. Núcleo Docente Estruturante 

 

Segundo a Resolução 143/2015 – Conselho Superior do IFPB, o Núcleo 

Docente Estruturante possui atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuando 

no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do PPC. 

Constituído por ato do Diretor Geral do campus Campina Grande, envolvendo 5 

(cinco) membros, docentes pertencentes ao curso, mais o coordenador, cujas 

exigências são as seguintes: 
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I – titulação acadêmica obtida em programas de pós graduação stricto 

sensu; 

II – regime de trabalho de tempo parcial ou integral, com pelo menos 

20% (vinte por cento) em tempo integral; 

Compete ao Núcleo Docente Estruturante do Curso: 

I - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do 

curso; 

II - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo; 

III - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

os cursos de graduação; 

IV - supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso, 

definidas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA); 

V - propor e participar dos ajustes no curso a partir dos resultados 

obtidos na avaliação interna e na avaliação externa, realizado (SINAES); 

VI - coordenar a elaboração e recomendar a aquisição de lista de títulos 

bibliográficos e outros materiais necessários ao Curso  

VII - indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de 

pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de 

exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas 

relativas à área de conhecimento do curso. 

 

 O mandato dos membros do Núcleo Docente Estruturante é de 2 (dois) anos, 

permitida uma recondução. O coordenador do curso é membro nato e exerce a 

presidência do órgão. As reuniões terão caráter deliberativo, propositivo e de 

planejamento acadêmico, podendo ser em caráter ordinário ou extraordinário. 

 O quadro a seguir apresenta a composição do Núcleo Docente Estruturante 

do Curso de Licenciatura em Matemática: 

 

Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Matemática 

Membro Graduação Titulação Função 
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Jonathas Jerônimo Barbosa Matemática Doutor Presidente  

Joab dos Santos Silva Matemática Mestre Professor membro 

Cicero da Silva Pereira Matemática Mestre Professor membro 

Luis Havelange Soares Matemática Doutor Professor membro 

Salomão Pereira de Almeida Matemática Doutor Professor membro 

 

 

 3.7 Coordenação do Curso 

  

A coordenação do Curso Superior de Licenciatura em Matemática é exercida 

por um docente do quadro efetivo do IFPB, eleito pelos pares e pelos discentes. 

Visando resguardar a qualidade nas atividades de coordenação no curso de 

Matemática, recomenda-se que o coordenador do curso possua experiência no 

magistério superior, e que esteja em regime de dedicação exclusiva (DE). Também 

deve possuir a seguinte titulação: graduação na área do curso, preferencialmente 

com pós-graduação nessa mesma área. 

O Coordenador do Curso atua na organização e gerenciamento dos trabalhos 

de elaboração/discussão desse PPC.  

De um modo geral, as atividades da Coordenação estão voltadas para o 

desenvolvimento dos projetos e dos programas relativos ao Curso, para o apoio ao 

corpo docente, bem como associadas a ações de integração das áreas 

administrativas e da organização didático-pedagógica. 

A Coordenação do Curso também atua junto aos alunos, avaliando suas 

expectativas e sugestões e estreitando o relacionamento com professores e alunos, 

seja por meio de reuniões ou contatos diretos. 

Cabe ainda à Coordenação de Curso, na organização de seus projetos e 

programas, distribuir os trabalhos de ensino e pesquisa de forma a harmonizar os 

interesses com as preocupações científico-culturais dominantes do seu pessoal 

docente, tendo sempre presente o calendário escolar anual. São atribuições da 

Coordenação do Curso:  

● Planejar, executar e avaliar todas as atividades acadêmicas do Curso; 
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● Coordenar as atividades dos professores; 

● Elaborar relatórios periódicos de suas atividades e de sua equipe;  

● Promover a avaliação do curso e das atividades em geral; 

● Supervisionar as atividades de produção de material didático; 

 

O atual coordenador do Curso Superior de Licenciatura em Matemática, 

possui graduação em LICENCIATURA EM MATEMÁTICA pela Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB) em 2004 e graduação em BACHARELADO EM MATEMÁTICA 

em 2005 pela mesma instituição. Mestre e doutor pela UFPB, respectivamente em 

2008 e 2012.  Professor e pesquisador no Curso Superior de Licenciatura em 

Matemática e no Ensino Técnico Integrado de nível médio. Têm experiência na área 

de Matemática Aplicada com ênfase em Processamento Digital de Imagens bem 

como realiza pesquisa na área de educação matemática desenvolvendo projetos 

interdisciplinares com os alunos de graduação e de ensino médio do IFPB. Seu 

currículo pode ser acessado em http://lattes.cnpq.br/0508734259861101. 

 

 3.8. Prática como componente curricular 

  

As atividades práticas propostas pelo curso de Licenciatura em Matemática 

visam à inserção do graduando no universo da sala de aula, seja através de 

atividades de observação, análise e reflexão, bem como de ações específicas 

(entrevistas, levantamento de dados, entre outros) sugeridas a partir das “atividades 

práticas” de cada disciplina. Nesse sentido, a reflexão sobre a ação profissional e a 

sua prática efetiva serão estimuladas desde o primeiro momento do Curso, a fim de 

que o estudante tenha a devida noção da prática pedagógica na área de 

Matemática. 

É proposição fundamental deste Curso minimizar ao máximo a distância entre 

a prática e a teoria, na medida em que o estudante será estimulado constantemente 

a se colocar no papel efetivo de professor. 

No quadro a seguir, podemos identificar a relação das disciplinas que 

possuem, em suas matrizes curriculares atividades voltadas para o desenvolvimento 

da prática de ensino e sua respectiva carga horária, de acordo com fluxograma do 

http://lattes.cnpq.br/0508734259861101
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Curso e em atendimento a legislação em vigor que estabelece um mínimo de 400 

horas de atividades específicas para a prática docente: 

Disciplina Período Horas práticas 

Matemática para o Ensino Fundamental 1° 17 

Matemática para o Ensino Médio 1 1° 17 

Trigonometria 1° 17 

Matemática para o Ensino Médio 2 2° 17 

Matemática para o Ensino Médio 3 3° 17 

Prática de Laboratório de Ensino de Matemática 
1 

3° 50 

Prática de Laboratório de Ensino de Matemática 
2 

4° 50 

Desenho Geométrico 5° 17 

Prática de Ensino em Matemática 1 5° 50 

Prática de Ensino em Matemática 2 6° 50 

Prática de Ensino em Matemática 3 7° 50 

Prática de Ensino em Matemática 4 8° 50 

 

 3.9. Estágio Curricular Supervisionado 

  

O estágio supervisionado será iniciado a partir do quinto período, distribuídos 

em quatro etapas, na forma de componente curricular obrigatório. Ao longo de cada 

um dos estágios supervisionados as atividades desenvolvidas serão registradas por 

meio de um relatório que deverá ser apresentado como instrumento de avaliação ao 

final de cada etapa. 

Durante este período, o aluno realizará seu estágio supervisionado de acordo 

com a resolução do IFPB/CS n° 034/2018, que normatiza as condições para sua 

oferta em instituições públicas de ensino da educação básica, devidamente 

conveniadas. Neste sentido, o IFPB firmou com a secretaria Estadual de Educação o 
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Termo de Protocolo 212/2018, no qual formaliza a realização de Estágio Curricular 

Supervisionado de Estudantes de Licenciatura do Instituto nas escolas da Rede 

Estadual de Ensino. 

Obedecendo à Resolução CNE/CP 02/2015, que institui a duração e a carga 

horária dos cursos de licenciatura, a soma de todo o estágio é de 400 horas/aula, 

assim distribuídas: 

● Etapa I (Estágio Supervisionado 1) - 5º - 100 horas/aula 

● Etapa II (Estágio Supervisionado 2) - 6º - 100 horas/aula 

● Etapa III (Estágio Supervisionado 3) - 7º - 100 horas/aula 

● Etapa III (Estágio Supervisionado 4) - 8º - 100 horas/aula 

 

Os mecanismos institucionalizados de acompanhamento e cumprimento das 

atividades de estágio, do trabalho da coordenação e supervisão são determinados 

pelas Normas de Estágio do IFPB, conforme IFPB (RESOLUÇÃO AD 

REFERENDUM N° 14, DE 30 DE MAIO DE 2017). 

 

Assim, conforme distribuição apresentada no item anterior, os resultados 

parciais e finais do estágio realizado pelos discentes serão apresentados da 

seguinte forma: 

Na primeira etapa do Estágio Supervisionado, realizado no 5º período, será 

elaborado o Plano de Estágio, com base nas primeiras observações realizadas pelo 

discente na escola. Nos Estágios Supervisionados 2 e 3, realizados no 6º e 7º 

períodos, o aluno deverá apresentar os resultados de sua vivência em sala de aula 

por meio dos registros que comporão o relatório. Essa etapa culminará com o 

Estágio Supervisionado 4, realizado no 8º período, quando serão apresentados 

integralmente os resultados finais. 

Durante este período o aluno terá a oportunidade de vivenciar, com o 

acompanhamento do professor supervisor e/ou do professor orientador da disciplina, 

atividades de observação do cotidiano do ambiente escolar, bem como experiências 

voltadas para o desenvolvimento da prática docente em sala de aula. 
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As atividades de Estágio serão registradas em formulários específicos 

disponibilizados pela coordenação do curso, tanto para a fase de observação, 

quanto para a fase de regência. Cada etapa dos estágios supervisionados serão 

finalizadas com a apresentação pública de um relato de experiência de forma 

individual com o objetivo de compartilhar as experiências vivenciadas. A partir 

destas apresentações as principais e exitosas ações no Estágio desenvolvidas serão 

publicadas em veículos internos de divulgação e submetidas a periódicos e eventos 

da área. 

 

 3.10. Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Em atendimento ao Regulamento Didático para os Cursos Superiores, no 

âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, aprovado 

pela Resolução Nº 54 – CS, de 20 de março de 2017. Art. 23- O Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), quando previsto no PPC como obrigatório, seguirá 

regulamento próprio aprovado pelo Conselho Superior. O TCC deverá ser 

apresentado como condição obrigatória para obtenção do grau de licenciado em 

Matemática. 

No contexto do curso de Licenciatura em Matemática o TCC caracterizar-se-á 

como um tipo de atividade acadêmica que se propõe à sistematização de 

conhecimentos elaborados a partir dos estudos, reflexões e práticas propiciadas 

pela formação específica e pedagógica, estabelecendo, preferencialmente, estreita 

correlação com aspectos observados ao longo do Estágio Supervisionado. Este 

instrumento tem como objetivos estimular a capacidade investigativa e produtiva do 

graduando, bem como contribuir para a sua formação profissional, científica, 

humana e sócio-política. Os trabalhos resultantes dessa vivência escolar poderão 

ser divulgados em eventos acadêmicos ou submetidos a periódicos da área. 

Na realização do TCC, o aluno será acompanhado por um orientador, 

devendo este último dar suporte ao discente nos procedimentos básicos e 

orientações metodológicas essenciais à realização do trabalho.  
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O trabalho, de temática não necessariamente inédita, deve se constituir em 

um texto que resulte do interesse das atividades profissionais do aluno. O gênero 

textual a ser adotado será o artigo científico. 

O gênero adotado para o TCC poderá ser redefinido pelo Colegiado do Curso 

de Matemática, que avaliará a conjuntura do curso, no que se refere aos recursos 

materiais e humanos para o desenvolvimento dos trabalhos de orientação e defesa, 

bem como a adequação de novas propostas, visando a melhoria dos resultados. 

Dependendo da necessidade, o Colegiado poderá estabelecer mudanças quanto ao 

gênero adotado e, também, das regras gerais de apresentação do trabalho. 

 O TCC é um componente curricular, alocado no 8º período (último do curso) 

com carga horária de 33h. Um docente do curso (o professor da disciplina) é o 

responsável em promover a articulação entre orientador e orientando. Considerando 

o fluxograma da matriz como um instrumento de construção de aprendizado, o 

caminhar nas disciplinas de Língua Portuguesa 1 e 2, Metodologia Científica e 

Pesquisa Aplicada em Matemática 1 e 2, culminam no TCC. Neste sentido, os 

planos de ensino destas disciplinas convergem para a construção dos elementos 

técnicos que compõem o TCC. Por outro lado, as demais componentes curriculares 

poderão contribuir para o desenvolvimento do objeto de pesquisa de acordo com a 

temática escolhida pelo aluno e seu orientador. 

O TCC será registrado por escrito, com o mínimo de páginas estabelecido por 

Nota Técnica emitida pelo Colegiado do curso. Será de responsabilidade do 

Colegiado estabelecer, em Nota Técnica, os detalhes e procedimentos mais 

específicos relativos à orientação, defesa e entrega do trabalho. 

Conforme estipula o Regulamento Didático para os Cursos Superiores do 

IFPB, o acompanhamento dos discentes no TCC será feito por um orientador 

escolhido, considerando sempre a área de conhecimento em que será desenvolvido 

o projeto, a área de atuação e a disponibilidade do orientador. Este orientador 

deverá ser, preferencialmente, docente do IFPB vinculado ao curso de Matemática. 

A carga horária de orientação contabilizada será de 02 horas semanais.  

Se houver necessidade, poderá existir a figura do coorientador, para auxiliar 

nos trabalhos de orientação e/ou em outros que o orientador indicar, desde que 

aprovados pelo coordenador de curso, com anuência do orientador. A mudança de 
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orientador é permitida, devendo ser solicitada por escrito e avaliada pelo 

coordenador de curso. Será permitida, também, a participação de técnicos 

administrativos do IFPB na atividade de orientação, desde que apresente formação 

compatível com a área e se aprovado pela Coordenação do Curso.  

O acompanhamento do TCC será feito por meio de reuniões semanais (uma 

hora por semana), podendo ser realizadas a distância por meio dos mecanismos 

disponíveis para interação virtual, previamente agendadas entre o docente 

orientador e o orientando. No Ambiente Virtual de Aprendizagem haverá ambientes 

específicos voltados para as atividades de orientação e registro das orientações. 

O artigo científico resultado do TCC será construído em dois momentos: 

elaboração do projeto de pesquisa e produção do artigo científico. Ao longo do 

curso, outras disciplinas contribuíram de forma indireta para a construção deste 

trabalho, com destaque para a disciplina Metodologia do Trabalho, além de 

Pesquisa Aplicada à Matemática 1 e 2. 

A defesa do trabalho ocorrerá presencialmente na forma oral, com a presença 

do professor orientador, o aluno e mais dois avaliadores, no mesmo espaço físico; 

ou a distância, com o orientador, aluno e avaliadores em espaços distintos, 

interligados por meio de ferramentas disponíveis para a interação virtual, desde que 

não haja prejuízo para nenhuma das partes. 

Na elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, o aluno tem a 

oportunidade de materializar, por meio de um gênero escrito, as considerações finais 

acerca das experiências vivenciadas durante o estágio curricular, desenvolvendo a 

capacidade de reflexão crítica, mantendo o rigor técnico-científico. 

O TCC oportuniza o aprofundamento de um assunto específico a partir da 

interação entre o aluno e o professor orientador, bem como com outros profissionais 

envolvidos com a temática escolhida. 

Com base nas experiências adquiridas ao longo da construção do TCC, o 

estudante desenvolve competências necessárias para elaboração de trabalhos 

acadêmicos que servirão de alicerce para futuras atividades profissionais, bem como 

acadêmicas. 
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 3.11. Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento 

  

Compreendem-se como atividades teórico-práticas de aprofundamento 

(ATPA) aquelas definidas pela Resolução nº 02/2015 – CNE/CP, de 1º de Julho de 

2015, conjugada com a Resolução Nº 54 – CS, de 20 de março de 2017. Art. 21, 

que determina “As atividades complementares dos cursos superiores seguirão 

regras próprias constantes dos regulamentos específicos dos cursos, os quais 

integrarão seus planos pedagógicos, a serem submetidos à apreciação do Conselho 

Superior.” 

 Pertencentes ao denominado Núcleo III, que englobam, além de outras 

atividades: 

 

a) seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, 

iniciação à docência, residência docente, monitoria e extensão, entre outros; 

b) atividades práticas articuladas entre os sistemas de ensino e instituições 

educativas; 

c) mobilidade estudantil e intercâmbio, de acordo com a resolução 02/2015 

CNE/CP 

d) atividades de comunicação e expressão visando à aquisição e à apropriação de 

recursos de linguagem capazes de comunicar, interpretar a realidade estudada e 

criar conexões com a vida social. 

As atividades que compõem essa dimensão não estão previstas no conjunto 

das disciplinas obrigatórias fixadas na Matriz Curricular do Curso de Licenciatura em 

Matemática. Devem ser realizadas em áreas de interesse do estudante, como 

preconiza a Resolução mencionada anteriormente, sendo consideradas essenciais à 

formação acadêmica e ao aprimoramento pessoal e profissional do futuro docente, 

favorecendo a independência e a construção de um itinerário formativo próprio. 

Além dessas atividades, são consideradas atividades integradoras para o 

enriquecimento curricular, compondo a carga horária desse núcleo, aquelas que 

envolvem, de modo geral, a participação em: 

● Eventos de comunicação científica (Seminários, Congressos, Encontros etc.), 

com ou sem apresentação de trabalhos; 

● Projetos de iniciação científica ou de iniciação à docência; 
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● Atividades de monitoria ou extensão; 

● Atividades práticas articuladas entre os sistemas de ensino e instituições 

educativas; 

● Mobilidade estudantil ou intercâmbio; 

● Atividades desportivas e culturais, desde que na condição de representante 

da instituição; 

● Atividades de caráter comunitário ou de interesse coletivo; 

● Publicações científicas (artigo ou capítulos de livro). 

 

As atividades teórico-práticas de aprofundamento integram, em caráter 

obrigatório, o currículo do curso de Matemática. Portanto, ao término do curso, é 

necessária a comprovação do cumprimento de 200 (duzentas) horas de atividades 

dessa natureza, especificadas no quadro abaixo, que devem ser preferencialmente 

realizadas entre o primeiro e o último períodos. 

O aluno deverá solicitar à Coordenação do Curso a inclusão da carga horária 

relativa a esse núcleo em seu histórico escolar por meio de requerimento 

administrativo, com a devida comprovação documental. O pedido será analisado 

pelo Coordenador do Curso, por comissão designada para esse fim ou por servidor 

que possua capacidade técnica para tal, com delegação autorizada pelo Colegiado 

do Curso. O resultado dessa análise poderá resultar no deferimento ou 

indeferimento do pedido, aproveitamento total ou parcial das horas, considerando os 

critérios de adequação e de pertinência, tomando por base os documentos 

normativos do Curso e/ou orientações do Colegiado, que avaliará os casos omissos. 

 

 

 

 

 

Quadro de Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento 
 

Visando favorecer a diversificação das atividades teórico-práticas no âmbito 

do curso de Matemática e o enriquecimento da formação acadêmica, ficam 

estabelecidas as seguintes regras para contabilização da carga horária: 

  



67 

 

Quadro ATPA 

Atividade Complementar Carga Horária 

Equivalente 

Carga 

Horária 

Máxima 

1. Trabalhos completos publicados em anais de eventos, livros 

ou periódicos nacionais na área do curso  

40h/trab. (sem qualis)  

80h/trab. (com qualis) 
80h 

2. Trabalhos completos publicados em anais de eventos, livros 

ou periódicos internacionais na área do curso 

30h/trab. (sem qualis)  

60h/trab. (com qualis) 
60h 

3. Congressos, conferências, simpósios e afins de caráter 

científico ou tecnológico na área do curso. Participação 

como ouvinte  

3h/evento  

80h 

4. Congressos, conferências, simpósios e afins de caráter 

científico ou tecnológico na área do curso.  Apresentação oral 

de trabalho.  

10h/evento 

50h 

5. Congressos, conferências, simpósios e afins de caráter 

científico ou tecnológico na área do curso 

Apresentação de pôster/painel 

5h/evento 

30 h 

6. Cursos ou minicursos na área do curso 

Participação como ouvinte 

Carga horária do 

curso 
30h 

7. Cursos ou minicursos na área do curso. Participação como 

ministrante 

2x Carga Horária do 

curso 
60h 

8. Cursos de Língua Estrangeira realizado durante o curso  4h/sem. aprov.  20h 

9. Disciplina Extracurricular Que não componha a matriz 

curricular do curso, na área do curso, oferecida em cursos do 

IFPB.  

Carga horária da 

disciplina (graduação) 

1,5 Carga Horária da 

disciplina (pós) 

20h 

10. Projeto de Iniciação Científica/Tecnológica Participação 

em projeto devidamente formalizado no IFPB e/ou órgão de 

fomento à pesquisa na área do curso  

20h/mês  

100h 

11. Participação em Atividades de Extensão Na área do curso, 

devidamente formalizadas pelo IFPB  

20h/mês  
100h 

12. Monitoria em disciplina que compõe o currículo do curso  30h/período  60h 

13. Palestras, mesas redondas, ou oficinas na área do curso 

Participação como ouvinte 

1h/evento  
10h 
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14. Palestras, mesas redondas, seminários, encontros ou 

oficinas na área do curso Participação como debatedor  

5h/evento  
20h 

15. Representação (ou administração) em entidades 

estudantis vinculadas ao IFPB , como Centro Acadêmico, 

Colegiado do Curso, Conselho Diretor , Conselho Superior,  

Ramo Estudantil.  

5h/período  

30h 

16. Visita técnica extracurricular na área do curso não 

vinculadas às disciplinas A visita deve ser organizada pelo 

IFPB  

3h/visita  

15h 

17. Participação em Olimpíadas na área do curso  10h/evento  20h 

 

● Devem ser realizadas atividades em pelo menos 2 (duas) categorias 

distintas (Ensino; Pesquisa; Extensão; Eventos e Cursos; e Publicação 

e Apresentação de Trabalhos); 

● Abranger total de pelo menos 3 (três) atividades distintas; 

● A coluna “carga horária” estabelece o limite máximo por atividade 

submetida, devendo ser desconsiderada a carga horária excedente 

para fins de contabilização; 

● Não havendo especificação da carga horária da atividade no 

documento apresentado, contabilizar-se-á a metade do valor 

estabelecido na coluna “carga horária”. 

  

O Plano Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática concebe a 

participação dos discentes em atividades desta natureza como possibilidade de 

ampliar os espaços e as oportunidades de formação do graduando. Considera-se, 

assim, que o processo de formação se estende a atividades extra-sala que possam 

contribuir para a aquisição de competências relevantes para o profissional de Ensino 

de Matemática. 

A participação dos alunos no desenvolvimento destas atividades, bem como a 

sua integração com o ambiente escolar, são a base para o efetivo aproveitamento e 

como meio para o desenvolvimento de competências importantes para a formação 

profissional. Ademais, este componente curricular permite ao aluno a liberdade de 

buscar a complementação de sua formação em atividades que mais se adequam a 

seu perfil. 
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3.12. Sistemas de Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 

Conforme Resolução 54 – CS de 20 de março de 2017, que apresenta o 

Regimento Didático dos Cursos Superiores, em seu capítulo V, DA AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO ACADÊMICO,  considera-se a aprendizagem como construção de 

conhecimento, em que partindo dos conhecimentos prévios dos alunos, os 

professores assumem um papel fundamental nesse processo, idealizando 

estratégias de ensino de maneira que a articulação entre o conhecimento do senso 

comum e o conhecimento escolar permita ao aluno desenvolver suas percepções e 

convicções acerca dos processos sociais e de trabalho, construindo-se como 

pessoas e profissionais responsáveis éticos e competentemente qualificados. 

Para um processo ensino-aprendizagem eficiente, é recomendado considerar 

algumas particularidades dos alunos, seus interesses, condições de vida e de 

trabalho, bem como os seus conhecimentos prévios, orientando-os na 

(re)construção dos conhecimentos escolares. Em razão disso, faz-se necessária à 

adoção de procedimentos didático-pedagógicos que possam auxiliar os alunos nas 

suas construções intelectuais, procedimentais e atitudinais, tais como: 

● problematizar o conhecimento, buscando confirmação em diferentes 

fontes; 

● reconhecer a tendência ao erro e à ilusão; 

● entender a totalidade como uma síntese das múltiplas relações que o 

homem estabelece na sociedade; 

● reconhecer a existência de uma identidade comum do ser humano, 

sem esquecer-se de considerar os diferentes ritmos de aprendizagens e a 

subjetividade do aluno; 

● adotar a pesquisa como um princípio educativo; 

● articular e integrar os conhecimentos das diferentes áreas sem 

sobreposição de saberes; 

● adotar atitude inter e transdisciplinar nas práticas educativas; 

● contextualizar os conhecimentos sistematizados, valorizando as 

experiências dos alunos, sem perder de vista a (re)construção do saber escolar; 

● organizar um ambiente educativo que articule múltiplas atividades 

voltadas às diversas dimensões de formação dos jovens e adultos, favorecendo a 
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transformação das informações em conhecimentos diante das situações reais de 

vida; 

● diagnosticar as necessidades de aprendizagem dos (as) estudantes a 

partir do levantamento dos seus conhecimentos prévios; 

● elaborar materiais impressos a serem trabalhados em aulas 

expositivas dialogadas e atividades em grupo; 

● elaborar e executar o planejamento, registro e análise das aulas 

realizadas; 

● elaborar projetos com objetivo de articular e inter-relacionar os 

saberes, tendo como princípios a contextualização, a trans e a interdisciplinaridade; 

● utilizar recursos tecnológicos para subsidiar as atividades pedagógicas; 

● sistematizar coletivos pedagógicos que possibilitem os estudantes e 

professores refletir, repensar e tomar decisões referentes ao processo ensino-

aprendizagem de forma significativa; 

● ministrar aulas interativas, por meio do desenvolvimento de projetos, 

seminários, debates, atividades individuais e outras atividades em grupo. Em relação 

à atribuição da nota do estudante, após a realização de todas as atividades do 

semestre, calcula-se a média parcial. O cálculo da média parcial é obtido mediante o 

resultado da média ponderada das atividades acima descritas, que vão de 0 (zero) a 

100. A depender do resultado, o discente pode estar na condição de aprovado, 

reprovado ou com obrigatoriedade de realização do exame final. De acordo com as 

normas da instituição, realizará a avaliação final o discente cuja média parcial esteja 

no intervalo de no mínimo 40 (quarenta) e no máximo 69 (sessenta e nove) pontos. 

Caso tenha obtido média inferior a 40 (quarenta), conforme o Regulamento Didático 

dos Cursos Superiores do IFPB, o discente já estará reprovado na disciplina. 

Em caso de realização da avaliação final, a média final da disciplina passa a 

ser calculada por meio da seguinte expressão: 

 

    
 

MF = Média Final; MS = Média Semestral; AF = Avaliação Final 

 

Portanto, considera aprovado na disciplina o discente que: 
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● Obtiver média semestral igual ou superior a 70 (setenta); ou 

● Após a avaliação final, obtiver média maior ou igual a 50 (cinquenta).  

 

Por fim, é necessário esclarecer que as normas regulamentares do IFPB 

aplicam-se integralmente a este Curso, bem como os procedimentos relacionados 

ao aproveitamento de estudos, cancelamento de matrícula, reprovação, 

trancamento de disciplinas isoladas e de matrícula, dentre outros. 

Assim, em caso de alteração do Regulamento Didático, sobretudo das regras 

envolvendo a caracterização da situação de aprovação, reprovação, avaliação final e 

cálculo de médias, descrito anteriormente, as alterações passarão a vigorar 

imediatamente. As deliberações sobre questões de natureza didático-pedagógica 

também atendem às orientações contidas no Regulamento Didático para os Cursos 

Superiores do IFPB. 

 

3.13. Tecnologias de Informação e Comunicação  

 As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) são uma realidade 

inegável e insofismável em nossos dias. Sendo assim, é inconcebível na formação 

de professores não se pensar nessa vertente, dado que elas fazem parte do dia-a-

dia não só dos futuros professores de Matemática, bem como dos alunos que eles 

auxiliarão. Neste sentido, na formação do professor de matemática em nosso curso, 

seguindo estas orientações, temos: 

i) Um laboratório, com 20 computadores, voltados exclusivamente para o 

tratamento e estudo do ensino de Matemática a partir de softwares, 

sejam eles voltados diretamente para o trabalho matemático ou não; 

ii) Todos os diários registrados no Sistema Único da Administração 

Pública (SUAP) são dotados da possibilidade de abrir uma plataforma 

EAD (Moodle) para que o professor, quando desejar, possa utilizar 

esse instrumento de apoio ao seu trabalho em sala de aula, bem como 

inserir os futuros professores em ambientes virtuais. 

iii) Um segundo laboratório, além de 6 computadores, conta com material 

didático manipulável, para que haja interação entre essas duas 

vertentes, física e virtual; 
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iv) Uma disciplina denominada Introdução à Programação, onde o 

licenciando passará a ter contato com linguagens de programação; 

v) Além das ferramentas disponíveis no SUAP algumas práticas em 

disciplinas são destacadas. Material didático e listas de exercícios são 

disponibilizados em sites de professores, minicursos em editores 

científicos (LaTeX) são ofertados anualmente e práticas com softwares 

ligados à Matemática (Geogebra, wxmaxima, scilab, python etc). 

 Todas essas ações, conjugadas, visam formar o professor mais 

abrangentemente possível, nesse campo do conhecimento.  

 

 4. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS  

 4.1. Espaço Físico Existente 

 

A Tabela 4.1 apresenta a estrutura física necessária ao funcionamento do Curso 
Superior de Licenciatura em Matemática. As demais tabelas apresentam a relação 
detalhada dos equipamentos para os laboratórios. 
 

Tabela 4.1 – Estrutura física do campus 

TIPO DE ÁREA 
QT Área(m²) 

HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO 

Salas de aula 32 3200 Diurno/Noturno 

Auditórios/Anfiteatros 01 240 Diurno/Noturno 

Salas de Professores 01 40 Diurno/Noturno 

Áreas de Apoio Acadêmico 02 108 Diurno/Noturno 

Áreas Administrativas 07 216 Diurno/Noturno 

Conveniência /Praças 01 240 Diurno/Noturno 

Banheiros 12 240 Diurno/Noturno 

Conjunto Poliesportivo 02 7500 Diurno/Noturno 

Salas Ambientes para Professores 30 3200 Diurno/Noturno 
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Biblioteca 01 1262 Diurno/Noturno 

Total  27214  

 

 

4.1.1. Infraestrutura de segurança 

 

A prevenção de lesões aos trabalhadores requer a introdução de alterações, 

como também por parte, sobre a forma como obtemos estes serviços. A mutação 

dos padrões de trabalho, tais como a passagem de horários noturnos para diurnos, o 

melhoramento das condições de contratação, valorizando a qualidade do serviço em 

detrimento do preço, e melhorando a relação entre o docente e discente, podem 

reduzir diretamente o risco de lesões.  Os perigos e riscos que os professores 

enfrentam incluem: 

• a exposição a substâncias perigosas, incluindo agentes biológicos que podem 

causar asma, alergias, e infecções no sangue 

• Ruído e vibração 

• Escorregamento, tropeções e quedas durante "o trabalho em piso molhado" 

• Acidentes de origem elétrica provocados pelo equipamento de trabalho 

• Risco de lesões musculoesqueléticas 

• Trabalho solitário, estresse profissional, violência, e assédio moral (bullying) 

• Ritmos e horários de trabalho irregulares. 

 

 

4.2. Biblioteca 

4.2.1 Infraestrutura 

A Biblioteca Poeta Zé da Luz possui uma área física de 1.262 m2 distribuídos 

no térreo e primeiro andar. O espaço térreo é composto por: recepção, espaço para 

o acervo, estudo individual em cabines, estudo coletivo em mesas, circulação e 

atendimento ao usuário, sala de reunião, coordenação, processamento técnico do 
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acervo, banheiros, copa e depósito. O primeiro andar possui salas de estudos em 

grupo, salão para estudos, sala de multimeios e banheiros. 

 

4.2.2 Horário de funcionamento 

O funcionamento da biblioteca é de segunda a sexta-feira, no horário de 07h 

às 22h, podendo ter seu horário alterado de acordo com as demandas baseadas no 

calendário acadêmico. 

 

4.3.3 Serviço de Acesso ao Acervo 

 Podem efetuar empréstimos domiciliares de livros, estudantes, servidores e 

terceirizados lotados no campus Campina Grande. 

Política de empréstimos: A biblioteca possui sistema informatizado para 

gestão do seu acervo, catalogação das obras, empréstimos, devoluções, 

renovações e reservas de materiais bibliográficos. Os prazos de empréstimo dos 

materiais informacionais são os seguintes: Livros: Prazo de 15 dias, e quantidade 

máxima de 05 exemplares para todas as categorias, a saber: Aluno, Aluno monitor, 

Professor, Técnicos Administrativos, Terceirizados e Tutor EAD. Multimeios: Prazo 

de 07 dias, e quantidade máxima de 02 exemplares para todas as categorias 

listadas acima.  

O usuário só poderá renovar empréstimos no limite de até 09 (nove) 

renovações, desde que não possua pendências com a Biblioteca e que o material a 

ser renovado não esteja em atraso ou em reserva. A renovação pode ser feita no 

balcão de atendimento da Biblioteca ou por meio da Internet no link 

http://biblioteca.ifpb.edu.br. 

O acervo da biblioteca encontra-se organizado por assunto de acordo com a 

Classificação Decimal Universal (CDU) o que facilita a recuperação e acesso às 

informações. 

 

4.2.4 Apoio na Elaboração de Trabalhos Acadêmicos 

 

 Em todos os setores da biblioteca há acesso à internet por sinal Wi-Fi. Os 

bibliotecários também prestam o serviço de esclarecimento de dúvidas quanto ao 
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uso das normas da ABNT e treinamentos de pesquisa eletrônica em bases de dados 

e portal de periódicos da CAPES. 

A biblioteca é responsável pela elaboração de ficha catalográfica de 

documentos institucionais; Orientação para normatização de artigos técnico-

científicos e Trabalho de Conclusão de Cursos (TCC) de acordo com as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

Recursos audiovisuais e multimídia 

 

4.2.5 Pessoal Técnico-Administrativo 

Buscando atender às necessidades dos professores e alunos, Biblioteca 

Poeta Zé da Luz conta com dois dois bibliotecários, quatro auxiliares de biblioteca e 

um assistente em administração. Na Tabela 4.2 é apresentado o pessoal técnico-

administrativo referente à Biblioteca do Campus Campina Grande. 

 

Tabela 4.2 – Relação de funcionários da biblioteca em Campina Grande. 

NOME CARGO  TITULAÇÃO 

Andréa de Melo Pequeno  Auxiliar de biblioteca Especialista 

André Benício da Silveira  Auxiliar de biblioteca  Ensino médio 

David Lee Bezerra do Amaral  Auxiliar de biblioteca  Ensino médio 

Gustavo César Nogueira da Costa 
(CRB 5-1627) 

Bibliotecário 
Documentalista 

Especialista 

José Roberto Lima dos Santos  Auxiliar de biblioteca  Ensino médio 

Maria Eliziana Pereira de Sousa 

(CRB 15-1887) 

 

Bibliotecário 

Documentalista 

 

Mestrado 

Marco Antônio Gonçalves de Cunha  Assistente em administração Graduação 

 

4.2.6 Acervo Geral 

 O acervo geral da Biblioteca Poeta Zé da Luz contém aproximadamente 

2.183 títulos sendo 11.793 exemplares (livros, obras de referência, teses, 

dissertações e monografias), além dos periódicos e CD-ROMs, disseminados nas 
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seguintes áreas: Ciências Humanas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências 

Biológicas, Ciências da Saúde, Engenharia e Tecnologia, Ciências Sociais e 

Aplicadas, Ciências Agrárias, Linguística, Letras e Artes. 

 

4.2.7 Acervo específico do curso 

 O Curso de Licenciatura em Matemática dispõe de acervo específico e 

atualizado que atende aos programas das disciplinas do curso, obedecendo aos 

critérios de classificação e tombamento no patrimônio do IFPB. A adequação, 

atualização e verificação da relevância das bibliografias básica e complementar são 

realizadas, periodicamente, em reuniões pedagógicas de planejamento e nas 

reuniões do Colegiado do Curso. Quando necessárias, as solicitações de livros 

feitas pelos professores são encaminhadas ao setor responsável para aquisição. 

 

4.2.8 Política de Aquisição, Expansão e Atualização 

 

 De acordo com a Resolução Ad Referendum Nº 03, IFPB (2017b), a Política 

de Formação e Desenvolvimento das Coleções da Biblioteca do IFPB, Campus 

Campina Grande, adota procedimentos que norteiam as atividades de seleção, 

aquisição, atualização, descarte e manutenção de suas coleções, tendo como 

objetivos: promover a pesquisa, educação e cultura e suprir as necessidades 

informacionais da comunidade acadêmica em relação às atividades, planos e 

programas do IFPB Campus Campina Grande. 

 Em relação à seleção dos títulos para a formação do acervo, esta é de 

responsabilidade do corpo docente, com a mediação das coordenações dos cursos, 

em conjunto com a Biblioteca. Para a formação do acervo, o material selecionado 

deve atender aos seguintes critérios: autor e/ou editor considerados autoridades no 

assunto; qualidade técnica da obra na abordagem do assunto; atualidade da edição; 

relevância da obra às necessidades da instituição; características físicas do material; 

alta demanda pelos usuários; idioma acessível; preço acessível. 

No tocante à aquisição das coleções, o acervo da biblioteca é formado por 

obras adquiridas por compra ou doação. Quanto à prioridade das aquisições, o 

acervo deve contar com os seguintes itens: bibliografia básica e complementar que 

atenda aos programas das disciplinas de cada curso; assinatura de periódicos 
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indispensáveis aos cursos e obras de referência (bibliografias, catálogos, 

dicionários, entre outros). 

Em relação ao Curso Superior de Licenciatura em Matemática, a Biblioteca do 

Campus Campina Grande do IFPB tem adquirido, nos últimos anos, livros que estão 

na bibliografia das disciplinas de conhecimento básico e específico abrangendo as 

áreas Matemática, Educação Matemática, Matemática Aplicada, Computação e 

Formação Geral. A Biblioteca deve adquirir materiais audiovisuais para uso em aulas 

realizadas nas dependências da Instituição. A coleção será constituída por seleção 

baseada na solicitação de professores. 

 

4.3 Instalações de Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Especiais 
 

Desde o início de suas atividades, o IFPB, Campus Campina Grande tem 

envidado todos os esforços no sentido de promover o atendimento a pessoas com 

deficiência em conformidade com as diretrizes contidas no PDI da Instituição tanto 

no tocante à estrutura física do prédio a ser construído, quanto à contratação de 

pessoal qualificado e à adoção de ações didáticas efetivas estabelecidas.  

Dessa forma, o IFPB, em observância à legislação específica Lei No 

12.764/2012, Brasil (2012a), de 27 de dezembro de 2012, Decreto Nº 8.368, Brasil 

(2014), de 02 de dezembro de 2014, e Resolução CS No 139, IFPB (2015b), de 02 

de outubro de 2015, tem consolidado sua política de atendimento a pessoas com 

deficiência, incluindo as pessoas portadoras da síndrome do espectro autista, 

procurando assegurar-lhes o pleno direito à educação para todos e efetivar ações 

pedagógicas visando à redução das diferenças e à eficácia da aprendizagem. 

O IFPB Campus Campina Grande, especificamente, conta com um Núcleo de 

Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais – NAPNE, que possui 6 (seis) 

membros oficiais (1 psicólogo, 1 médico, 1 assistente social e 3 professores), além 

de 5 intérpretes. Em relação à infraestrutura, o Campus de Campina Grande conta 

com todos os banheiros de alunos adaptados para as pessoas com deficiência e 

rampas em toda a área construída do campus contemplada com piso tátil. 

O NAPNE tem trabalhado no sentido de melhorar ainda mais a acessibilidade 

do Campus, solicitando, junto à direção, a instalação de piso tátil, faixa contrastante 

e a adequação dos balcões de atendimento, em áreas ainda não contempladas. 
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Este Núcleo também tem trabalhado com diversas instituições que prestam 

assistência às pessoas com deficiência, no sentido de diagnosticar possíveis 

carências no acesso destas ao IFPB. Entre essas instituições: Associação de 

Surdos de Campina (SCG), Instituto dos Cegos, Escola de Áudio Comunicação de 

Campina Grande e Instituto Campinense de Atendimento ao Excepcional (ICAE). 

A biblioteca é acessível a Pessoas com Deficiência, com espaço para 

mobilidade de cadeirantes. Há softwares para utilização por deficientes visuais. 

Conta com um acervo em braile de periódicos e áudio-livro. Possui material para 

deficientes auditivos como dicionários e livros na Linguagem Brasileira de Sinais 

(LIBRAS). 

 

4.4 Laboratórios 

 

 Quando se trata de Laboratório de Ensino de Matemática, não deve-se 

pensar em locais como comumente se pensa, como um laboratório de Química ou 

Física. Os objetos Matemáticos são abstratos, por isso, o máximo que podemos 

fazer é apresentar representações destes, com o fim de facilitar a compreensão dos 

conceitos matemáticos. Na verdade, mais que um laboratório, trata-se de uma sala 

ambiente de Matemática, com o fim de ali serem desenvolvidas várias atividades de 

ensino, pesquisa, monitoria e outras. 

 

4.4.1 Laboratórios de Ensino/Habilidades 

 Os laboratórios de ensino e/ou habilidades são os laboratórios específicos e 

multidisciplinares para a abordagem de diferentes aspectos ou laboratórios 

equipados com diversos instrumentos para capacitação dos estudantes nas diversas 

habilidades necessárias para o exercício da prática profissional. 

 O Curso de Licenciatura em Matemática - dentro do organograma institucional 

– é vinculado à área de Matemática e suas Tecnologias. Entretanto, adicionado aos 

seus próprios laboratórios, conta também com a estrutura laboratorial pertencente 

aos demais Cursos Superiores em oferecidos na instituição. 
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Atualmente são eles: 

Sala de Desenho Laboratório de Idiomas 

Oficinas Culturais Laboratório de Humanas 

Laboratório de Física I Laboratório de Física II 

Laboratório de Informática I Laboratório de Redes 

Laboratório de Programação I Laboratório de Programação II 

 

4.4.2 Laboratórios Didáticos Especializados 

Esta seção detalhará os laboratórios específicos da Área Ensino de Matemática.  
 

I) Laboratório de Ensino de Matemática 1 
 

Laboratório que integra as partes manipuláveis e informática, temos: 
 

Vários tipos de jogos didáticos para o ensino de Matemática, entre adquiridos pela 
instituição e confeccionados pelos alunos, sob orientação dos professores de 
Laboratório. Há no laboratório ainda uma TV 60 polegadas, um quadro branco, 6 
computadores, várias coleções de sólidos geométricos, ciclos trigonométricos, 
material dourado, ábaco, pêndulo. O laboratório dispõe de duas bancadas e 
armários para armazenamento dos materiais.  
 

II) Laboratório de Ensino de Matemática 2 
 

Voltado para a parte computacional e as Tecnologias da Informação e 
Comunicação, temos: 
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5. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

 5.1 PESSOAL DOCENTE 

 

A tabela 5.1 apresenta o quadro docente classificado por formação acadêmica, 

currículo e regime de trabalho. Os docentes com a titulação “Mestrado*” encontram 

se no momento cursando Doutorado. 

 

 

Tabela 5.1 – Quadro Docente 

Nº DOCENTE GRADUAÇÃO TITULAÇÃO LATTES REGIME 

1 Adriana Araújo 

Costeira de 

Andrade 

Licenciatura 

Plena em Letras Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/0194158371546448 

Integral 

2 Ellis Regina 

Ferreira dos 
Santos 

Bacharelado em 

Psicologia Doutorado 
http://lattes.cnpq.br/5020264277566648 

Integral 

3 Germana Silva 

de Oliveira 

Serviço Social 
Especialização 

http://lattes.cnpq.br/7518514326875202 
Integral 

4 Joab dos Santos 

Silva 

Licenciatura 

Plena em 

Matemática 
Mestrado 

http://lattes.cnpq.br/1803916478234921 
Integral 

5 José Adeildo de 

Lima Filho 

Licenciatura 

em Ciências 
Biológicas 

Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/9355063597096412 

Integral 

6 Márcia 

Gardênia 
Lustosa 

Pires 

Serviço Social 

Doutorado 

http://lattes.cnpq.br/5743787430444545 

Integral 

7 Marcílio Diniz 

da Silva 

Bacharelado em 

Filosofia Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/8214970486737318 

Integral 

8 Salomão Pereira 

de Almeida 

Licenciatura 

Plena em 
Matemática 

Doutorado 
http://lattes.cnpq.br/0078586074219346 

Integral 

9 Cicero da Silva 

Pereira 

Licenciatura 
Plena em 

Matemática 
Doutorado 

 http://lattes.cnpq.br/9158356522226428 
Integral 

10 Aparecida da 

Silva Xavier 

Barros 

Pedagogia 

Mestrado 

http://lattes.cnpq.br/3662821147642329 

Integral 

11 Luis Havelange 

Soares 

Licenciatura em 

Matemática 
Doutorado 

http://lattes.cnpq.br/3257250803661886 
Integral 



81 

 

12 Carlos David de 

Carvalho Lobão 

Licenciatura em 

Matemática 
Mestrado 

http://lattes.cnpq.br/7544896311721707 
Integral 

13 Bruno Formiga 

Guimarães 

Licenciatura em 

Matemática 
Mestrado 

http://lattes.cnpq.br/8115895270222385 
Integral 

14 Jonathas 

Jerônimo 

Barbosa 

Licenciatura e 

Bacharelado em 

Matemática 

Doutorado 

http://lattes.cnpq.br/0508734259861101 

Integral 

15 Alex Pereira 

Bezerra 

Licenciatura em 

Matemática 
Mestrado 

http://lattes.cnpq.br/3807141187135768 
Integral 

16 Rodrigo 

Rodrigues da 

Silva 

Licenciatura em 

Física Especialização 

http://lattes.cnpq.br/9848309722112219 

T-40 

17 Vinícius Costa 

de Alencar 

Licenciatura em 

Matemática 
Mestrado 

http://lattes.cnpq.br/6267047560293973 
Integral 

18 Juliana Holanda 

Correia 

Licenciatura em 

Matemática 
Mestrado 

http://lattes.cnpq.br/7519346130001701 
Integral 

19 Pedro Alfredo 

Eugenio 

Licenciatura em 

Matemática 
Mestrado 

http://lattes.cnpq.br/2178177891209578 
Integral 

20 Orlando Batista 

de Almeida 

Licenciatura em 

Matemática 
Mestrado 

http://lattes.cnpq.br/8748315066625692 
T-40 

21 Rômulo 

Alexandre 

Silva 

Licenciatura em 

Matemática Mestrado* 

http://lattes.cnpq.br/4477682555356335 

Integral 

22 Weidson do 

Amaral Luna 

Licenciatura em 

Matemática 
Mestrado* 

http://lattes.cnpq.br/0237795370908798 
Integral 

23 Tâmila 

Kassimura da 

Silva Fernandes 

Licenciatura em 

Matemática Doutorado 

http://lattes.cnpq.br/8688729913697432 

Integral 

24 Maria Célia 

Ribeiro da Silva 

Licenciatura 

Plena em Letras Doutorado 
http://lattes.cnpq.br/7862017140381549 

Integral 

  

5.2 PESSOAL TÉCNICO 

   

No sentido de formar profissionais bem qualificados para o mercado de 

trabalho, o IFPB, Campus Campina Grande conta com profissionais especializados 

nas mais diferentes áreas, contanto atualmente com 90 (noventa) profissionais dos 

diversos níveis, quais sejam: Assistente em Administração; Téc. Laboratório-Área 
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(Mineração); Administrador; Técnico de Assuntos Educacionais; Téc. de Tecnologia 

da Informação; Técnico em Enfermagem; Assistente de Alunos; Téc. Laboratório-

Área (Informática); Jornalista; Assistente Social; Pedagogo; Psicólogo; Técnico em 

Artes Gráficas; Médico; Engenheiro – Área (Civil); Técnico em Contabilidade; Téc. 

Laboratório-Área (Eletrônica); Téc. Laboratório-Área (Ciências); Téc. Laboratório-

Área (Física); Bibliotecário-documentalista; Nutricionista; Contador; Analista de Tec. 

da Informação; Odontólogo. 

A atuação desses profissionais no IFPB tem o intuito de oferecer não somente 

a formação acadêmica dos estudantes, mas também a sua formação como 

cidadãos, contemplando as mais diversas áreas da formação humana. 

Na tabela 5.2, estão colocadas as informações a respeito dos profissionais 

corpo técnico-administrativo relacionados direta ou indiretamente com o curso. 

Tabela 5.2 - Corpo Técnico Administrativo 

Nome Grau de Instrução Cargo/função Setor 
Regime de 

Trabalho 

Adalgisa Arruda Araujo Graduada 
Assistente em 

Administração 
DAPF-CG  40 h 

Adilson Silva de Farias  Graduado Assistente de Alunos DDE-CG  40 h 

Adonys Bezerra Barreto  Graduado 

Assistente de 

Tecnologia da 

Informação 

CTI-CG  40 h 

Adriano Peixoto Leandro Graduado 
Téc. Laboratório-Área 

(Mineração) 
DAPF-CG  40 h 

Aecio de Brito Tavares   Assistente de Alunos DDE-CG  40 h 

Alan Leonardo Felix da Silva   Técnico em Audiovisual DAPF-CG  40 h 

Aluska Farias de Oliveira Amaral Especialista Administradora CCO-CG  40 h 

Ana Maria Gomes Galdino  Especialista 
Assistente em 

Administração 
CCA-CG  40 h 

Andréa de Melo Pequeno  Especialista Auxiliar de Biblioteca DDE-CG  40 h 

Andressa Kaline Ferreira Araújo Mestre 
Assistente em 

DDE-CG  40 h 
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Administração 

Andresson Cícero Silva Leal  
Assistente em 

Administração 
CCA-CG  40 h 

Angelo Justino Pereira  Especialista 
Assistente em 

Administração 
CGP-CG  40 h 

Antonio Claudio da Silveira Alves  Graduado 
Técnico em Artes 

Gráficas 
DDE-CG  40 h 

Átila de Souza Medeiros Graduado 
Téc. de Tecnologia da 

Informação 
CTI-CG  40 h 

Bernadete Alexandre  Cozinheiro DAPF-CG  40 h 

Camila Martins de Freitas Graduada 
Assistente em 

Administração 
CAP-CG  40 h 

Camila Paulino Marques  Graduada 
Técnico em Assuntos 

Educacionais 
DDE-CG  40 h 

Carlos Henrique Araujo Bonfim Borges  Mestre 
Técnico de Laboratório 

Área Física 
DDE-CG  40 h 

Christianne da Cunha Farias Melo 

Meireles  
 Contadora CEOF-CG  40 h 

Claudiene Fatima de Souza  Graduada Pedagoga DDE-CG  40 h 

Clea Maria Ferreira Araujo   
Técnico em 

Enfermagem 
CAMPUS-CG  40 h 

Cynthia Barbosa Bezerra Morais  Graduada Nutricionista CAEST-CG  40 h 

David Emanuel Franklin Araujo  Graduado 
Técnico de Laboratório 

Área Informática 
CTI-CG  40 h 

David Lee Bezerra Amaral   Auxiliar de Biblioteca DDE-CG  40 h 

Derivaldo Ricardo da Silva   Assistente de Alunos DDE-CG  40 h 

Edmar Alves Torquato Filho  
Assistente em 

Administração 
CEOF-CG  40 h 

Edna Dias da Silva  
Técnica em 

Enfermagem 
CAEST-CG  40 h 

Eduardo Tavares da Rocha  
Assistente em 

Administração 
CMST-CG  40 h 

Erbson Jecelino Goncalves Pedro  Graduado 
Técnico em Assuntos 

Educacionais 
DDE-CG  40 h 
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Ernani Medeiros de Brito   Jornalista ASCOM-CG  40 h 

Evaldo da Silva Soares Graduado 
Téc. Laboratório-Área 

(Informática) 
COMPEC-CG  40 h 

Fabiana Pereira Sousa de Queiroz  Especialista Assistente Social CAEST-CG  40 h 

Felipe Barros de Almeida Graduado 
Assistente em 

Administração 
CAP-CG  40 h 

Fernanda Alencar de Almeida Pereira 

Fabricio  
Graduada Médica DAPF-CG  40 h 

Francisco de Assis de Melo   
Assistente em 

Administração 
CCA-CG  40 h 

Fylipe Oliveira de Souza   
Assistente em 

Administração 
CAP-CG  40 h 

Gerilany Bandeira da Costa Mestre Assistente Social CAEST-CG  40 h 

Gilmar Alexandre Guedes Junior  Mestre Técnico de Laboratório DDE-CG  40 h 

Gleidson Jeronimo Farias  Graduado Assist. Administração CCA-CG  40 h 

Gustavo Cesar Nogueira da Costa  Especialista Bibliotecário CB-CG  40 h 

Ícaro Arcênio de Alencar Rodrigues Especialista Psicólogo CAEST-CG  40 h 

Igor Alberto Dantas  Graduado 

Técnico de Laboratório 

Área Construção de 

Edifícios 

DDE-CG  40 h 

Italo Silva Fernandes  Graduado 
Assistente em 

Administração 
CGP-CG  40 h 

Jefferson Sued Lazaro da Silva   Assistente de Aluno CAA-CG  40 h 

Jessyca Mayara Nunes dos Santos   
Técnico em 

Enfermagem 
DAC-CG  40 h 

Joao Damasio Alfredo Borges 

Barbosa  
 

Tradutor Intérprete de 

LIBRAS 
DDE-CG  40 h 

Jomar Meireles Barros  Graduado Técnico de Laboratório DAPF-CG  40 h 

José Albino Nunes Graduado 
Engenheiro – Área 

(Civil) 
DG-CG  40 h 

José Leandro de Assis Graduado 
Téc. em Tecnologia da 

Informação 
CTI-CG  40 h 

Jose Miguel Rosalvo da Silva  Especialista Vigilante DAPF-CG  40 h 
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Jose Roberto Lima dos Santos   Auxiliar de Biblioteca DDE-CG  40 h 

Juliana de Vasconcelos Wanderley Graduada 
Assistente em 

Administração 
GAB-CG  40 h 

Juliene Wenia da Silva Santos   Arquivista DG-CG  40 h 

Júlio César Ferreira Rolim Especialista 
Assistente em 

Administração 
GAB-CG  40 h 

Karla Aguiar Rodrigues de Oliveira 

Chagas  
Graduada Revisor de Textos CD-CG  40 h 

Karla Viviane de Sousa Silva   
Auxiliar em 

Administração 
CGP-CG  40 h 

Kezia Kelly Ataide de Carvalho   
Tradutor Intérprete de 

LIBRAS 
DDE-CG  40 h 

Laercio Franca Bezerra   
Assistente em 

Administração 
CAP-CG  40 h 

Lidyanne dos Santos Falcão Silva Especialista 
Assistente em 

Administração 
DDE-CG  40 h 

Lucas Toscano Ferreira   
Técnico em 

Contabilidade 
CEOF-CG  40 h 

Luciano Fagner Limeira Pinheiro  Especialista Enfermeiro CAS-CG  40 h 

Lúcio Luiz Andrade  
Téc. Laboratório-Área 

(Eletrônica) 
CAMPUS-CG  40 h 

Lucivania dos Santos Valentim   
Tradutor Intérprete de 

LIBRAS 
DDE-CG  40 h 

Marcia Donato Meira Fernandes   
Auxiliar em 

Administração 
CGP-CG  40 h 

Marco Antônio Gonçalves da Cunha Graduado 
Assistente em 

Administração 
DAPF-CG  40 h 

Margarida Rodrigues de Andrade 

Borges  
 

Tradutor Intérprete de 

LIBRAS 
DDE-CG  40 h 

Maria da Conceição Silva de Melo 

Caracol 
Especialista 

Téc. Laboratório-Área 

(Ciências) 
DDE-CG  40 h 

Maria do Socorro Lima Buarque  Especialista Pedagoga COPED-CG  40 h 

Maria Eliziana Pereira de Sousa  Mestre Bibliotecária CB-CG  40 h 

Mayara Neves dos Santos   Téc. Lab. de Informática CTI-CG  40 h 
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Pamela Priscilla Clementino Silva   
Tradutor Intérprete de 

LIBRAS 
DDE-CG  40 h 

Patrícia Gomes Galdino Mestre Assistente Social CAEST-CG  40 h 

Paula Falcão Carvalho Porto de 

Freitas 
Especialista Médico – área DDE-CG  40 h 

Pedro Luís Araújo Silva Mestre 
Técnico de Laboratório 

– área (eletrônica) 
CTI-CG  40 h 

Priscila Rodrigues Moreira Villarim  Especialista Secretária Executiva DDE-CG  40 h 

Renan Nicolau Ribeiro da Rocha  Graduado Técnico de Laboratório DAPF-CG  40 h 

Ricardo Maia do Amaral Graduado Contador DAPF-CG  40 h 

Ritha Cordeiro de Sousa e Lima  Especialista 
Tradutor Intérprete de 

LIBRAS 
NAPNE-CG  40 h 

Rodrigo Barbosa Lira Especialista 
Analista de Tec. da 

Informação 
CTI-CG  40 h 

Rodrigo Falcão Carvalho Porto de 

Freitas 
Mestre Odontólogo DAPF-CG  40 h 

Rômulo Marconi Maciel de Lacerda   
Técnico em Artes 

Gráficas 
DDE-CG  40 h 

Samara Rilda Lopes de Almeida Leite   Pedagoga DAPF-CG  40 h 

Sidney Vicente de Andrade  Graduado 
Assistente em 

Administração 
DAPF-CG  40 h 

Sidny Janaina Pedrosa  Graduada 
Técnico em Assuntos 

Educacionais 
DAPF-CG  40 h 

Silvan Freire da Cunha Especialista 
Assistente em 

Administração 
DAPF-CG  40 h 

Sueli Pereira de Andrade  Graduada 
Auxiliar em 

Administração 
CGP-CG  40 h 

Ubaldino Gonçalves Souto Maior Filho Especialista 
Assistente em 

Administração 
CCO-CG  40 h 

Uthânia Maria Junqueira de Almeida Graduada 
Técnica em 

Enfermagem 
CAMPUS-CG  40 h 

Valeska Martins de Freitas  
Assistente em 

Administração 
DAPF-CG  40 h 

Wellingthon Pereira Alves  Especialista Assist. Administração CCA-CG  40 h 
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 5.3. Política de Capacitação de Servidores 

 

A Resolução Nº 145 de 02 de Outubro de 2015, IFPB (2015e), dispõe sobre o 

Plano de Capacitação dos servidores técnico-administrativos no âmbito do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. A carreira de técnico-

administrativo é regida pela Lei Nº 11.091, Brasil (2005), de 12 de janeiro de 2005 

(PCCTAE), pela Lei Nº 8.112, Brasil (1990), de 11 de dezembro de 1990 e pela 

Constituição Federal, além da legislação vigente atrelada a essas Leis e possui o 

regime de trabalho de 40 horas semanais. O Instituto Federal da Paraíba tem uma 

política de qualificação e capacitação para os técnicos administrativos, que 

contempla a oferta de cursos de qualificação e atualização, além de propiciar 

oportunidades em cursos de pós-graduação, através de parcerias com 

universidades. Além disto, a implantação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) 

é uma realidade no Instituto que fortalece o processo de qualificação e capacitação 

do servidor. 

Com a edição da Lei Nº 12.772, Brasil (2012b), de 28 de dezembro de 2012, 

os docentes ganharam uma nova estrutura de carreira sendo denominados de 

Professor da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. O 

plano de carreira e o regime de trabalho são regidos pela Lei Nº 12.772, de 28 de 

dezembro de 2012, pela Lei Nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e pela 

Constituição Federal, além da legislação vigente atrelada a essas Leis e a LDB Nº 

9.394, Brasil (1996), de 20 de dezembro de 1996. O Instituto Federal da Paraíba tem 

uma política de qualificação e capacitação que contempla o estímulo à participação 

em Seminários e Congressos, além da oferta de cursos de pós-graduação para os 

docentes e técnicos administrativos seja através da participação em programas de 

universidades como também dos programas interministeriais como é o caso do 

Minter e do Dinter. A Política de Capacitação de Docentes e Técnicos 

Administrativos no âmbito Institucional, foi instituída através da Portaria no 148/2001 

– GD de 22/05/2001, que criou o Comitê Gestor de Formação e Capacitação, 

disciplinando e regulamentando a implementação do Plano de Capacitação, bem 

como as condições de afastamento com este fim. O Comitê Gestor de Formação e 

Capacitação tem as seguintes competências: 
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_ Elaborar o plano de capacitação geral da Instituição; 

_ Avaliar processos de solicitação de docentes e/ou técnico administrativos para 

afastamento e/ou prorrogação de afastamento; 

_ Propor à Direção Geral a liberação e/ou prorrogação de afastamento de docentes 

e/ou técnico-administrativos; 

_ Acompanhar os relatórios periódicos, trimestrais ou semestrais, dos servidores 

afastados, avaliando a continuidade da capacitação; 

_ Zelar pelo cumprimento das obrigações previstas. 

 

O Plano de capacitação do IFPB considera os seguintes níveis de 

qualificação profissional: 

_ Pós-Graduação stricto sensu: mestrado, doutorado e pós-doutorado; 

_ Pós-Graduação lato sensu: aperfeiçoamento e especialização; 

_ Graduação; 

_ Capacitação profissional: cursos que favoreçam o aperfeiçoamento profissional; 

_ Atividades de curta duração: cursos de atualização e participação em congressos, 

seminários, conclaves, simpósios, encontros e similares. 
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6. AVALIAÇÃO DO CURSO 

Avaliação é o referencial básico para os processos de regulação e supervisão 

da Educação superior, a fim de promover a melhoria de sua qualidade (parágrafo 3º, 

artigo 1º do Decreto Nº 5.773/2006). 

 

 6.1. Comissão Própria de Avaliação – CPA 

  

Parte integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES, instituída pela Lei Federal Nº 10.861, Brasil (2004b), de 14 de abril de 

2004, a Comissão Própria de Avaliação – CPA, regulamentada pela Resolução Nº 

241, IFPB (2015f), de 17 de dezembro de 2015, é responsável pela condução dos 

processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de prestação das 

informações solicitadas pelo INEP. 

A CPA tem como foco o processo de avaliação que abrange toda a realidade 

institucional, considerando-se as diferentes dimensões institucionais que constituem 

um todo orgânico expresso no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI). Parágrafo Único. Com vistas à implantação 

de uma cultura de avaliação num processo reflexivo, sistemático sobre a realidade 

institucional e uma análise contínua da ação educativa, buscando vê-la com clareza, 

profundidade e abrangência, tem-se por finalidade a instalação de um sistema de 

informação e divulgação de dados, ágil e preciso, com a participação dos diferentes 

segmentos da Instituição, garantindo a democratização das ações. 

A CPA é um órgão com atuação autônoma em relação aos conselhos e 

demais órgãos colegiados existentes na instituição de educação superior e tem por 

princípio e finalidade contribuir para a melhoria contínua da instituição em todos os 

seus aspectos. 

Os procedimentos e processos utilizados na avaliação institucional privilegiam 

as abordagens qualitativas e quantitativas, contribuindo com a análise e divulgação 

dos resultados e buscando um sistema integrado de informações acadêmicas e 

administrativas, estando dispostos na Resolução N° 241. 
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 6.2  Formas de avaliação do curso 

A Avaliação do Plano Pedagógico do Curso é organizada de acordo com os 

princípios estabelecidos e as categorias indicadas no documento “Instrumento de 

avaliação de cursos de graduação presencial e a distância - DAES/INEP/SINAES”. 

De acordo com esse contexto propõem-se três categorias de análise que 

subsidiarão a avaliação do plano do curso: 

a. A organização didático-pedagógica proposta e implementada pela 

Instituição bem como os resultados e efeitos produzidos junto aos alunos; 

b. O perfil do corpo docente, corpo discente e corpo técnico, e a gestão 

acadêmica e administrativa praticada pela Instituição, tendo em vista os princípios 

definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI); 

c. As instalações físicas que comportam as ações pedagógicas previstas nos 

Projetos do  Curso e sua coerência com propostas elencadas no PDI e PPI. 

Essa avaliação deverá ser realizada semestralmente como forma de 

realimentação do currículo com vistas a seu aperfeiçoamento. 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) é uma 

autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), sua missão é 

promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro. 

O objetivo é subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas para a 

área educacional a partir de parâmetros de qualidade e equidade, bem como 

produzir informações claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, educadores e 

público em geral. 

A avaliação do INEP é a mais importante no âmbito nacional e o 

reconhecimento do curso junto ao Ministério da Educação (MEC) depende desta 

avaliação. Os instrumentos que subsidiam a produção de indicadores de qualidade e 

os processos de avaliação de cursos desenvolvidos pelo INEP são o Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e as avaliações in loco realizadas 

pelas comissões de especialistas. 

No âmbito do SINAES e da regulação dos cursos de graduação no País, 

prevê-se que os cursos sejam avaliados periodicamente. Assim, os cursos de 

educação superior passam por três tipos de avaliação: 

_ para autorização: Essa avaliação é feita quando uma instituição pede 

autorização ao MEC para abrir um curso. Ela é feita por dois avaliadores, sorteados 
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entre os cadastrados no Banco Nacional de Avaliadores (BASis). Os avaliadores 

seguem parâmetros de um documento próprio que orienta as visitas, os 

instrumentos para avaliação in loco. São avaliadas as três dimensões do curso 

quanto à adequação ao plano proposto: a organização didático-pedagógica; o corpo 

docente e técnico-administrativo e as instalações físicas. 

_ para reconhecimento: Quando a primeira turma do curso novo entra na 

segunda metade do curso, a instituição deve solicitar seu reconhecimento. É feita, 

então, uma segunda avaliação para verificar se foi cumprido o plano apresentado 

para autorização. Essa avaliação também é feita segundo instrumento próprio, por 

comissão de dois avaliadores do BASis, por dois dias. São avaliados a organização 

didático-pedagógica, o corpo docente, discente, técnico-administrativo e as 

instalações físicas. 

_ para renovação de reconhecimento: Essa avaliação é feita de acordo 

com o Ciclo do SINAES, ou seja, a cada três anos. É calculado o Conceito 

Preliminar do Curso (CPC) e aqueles cursos que tiverem conceito preliminar 1 ou 2 

serão avaliados in loco por dois avaliadores ao longo de dois dias. Os cursos que 

não fazem ENADE, obrigatoriamente terão visita in loco para este ato autorizado. 

 

6.3 Metodologia, Dimensões e Instrumentos a Serem Utilizados no Processo 

de Autoavaliação 

 

As diretrizes para implantação da Autoavaliação Institucional no âmbito do 

IFPB foram elaboradas visando aos seguintes objetivos: 

_ promover o desenvolvimento de uma cultura de avaliação no IFPB; 

_ implantar um processo contínuo de avaliação institucional; 

_ planejar e redirecionar as ações da Instituição a partir da avaliação 

institucional; 

_ garantir a qualidade no desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão; 

_ construir um planejamento institucional norteado pela gestão democrática e 

autônoma; 

_ consolidar o compromisso social da Instituição; 

_ consolidar o compromisso científico-cultural do IFPB; 

_ manter os bancos de dados da Instituição abrangendo informações relativas 

à avaliação 
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das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

_ apoiar a integração dos sistemas de informação de cada curso e/ ou setor; 

_ criar mecanismos para a divulgação dos resultados obtidos nas avaliações; 

_ utilizar as tecnologias e recursos institucionais para o desenvolvimento das 

atividades. 

O projeto de avaliação interna do IFPB considera as dimensões da Lei 

Federal N° 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES: 

I. a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

II. a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo 

à produção acadêmica, 

as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 

III. a responsabilidade social da Instituição, considerada especialmente no 

que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural; 

IV. a comunicação com a sociedade; 

V. as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico 

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições 

de trabalho; 

VI. a organização e gestão da Instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com 

a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 

processos decisórios; 

VII. a infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 

biblioteca, recursos de informação e comunicação; 

VIII. o planejamento e avaliação dos processos, dos resultados e da eficácia 

da autoavaliação institucional; 

IX. as políticas de atendimento aos estudantes; 

X. a sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 
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6.4 AVALIAÇÃO EXTERNA 

A avaliação externa é executada por mecanismos de responsabilidade do 

INEP e de outros órgãos externos ao IFPB, como previstos na Lei Nº 10.861, de 14 

de abril de 2004. São mecanismos de avaliação externa: 

_ Avaliação das Instituições de Ensino Superior – AVALIES, de 

responsabilidade do INEP e realizado quando do processo de recredenciamento da 

Instituição como IES; 

_ Avaliação dos Cursos de Graduação – ACG, de responsabilidade do INEP e 

realizado no processo de reconhecimento ou renovação de reconhecimento dos 

diversos cursos de graduação da Instituição; 

_ Avaliação de Desempenho dos Estudantes – ENADE, conforme o Art. 5º da 

Lei n° 10.861; 

_ Avaliações da CAPES para credenciamento ou renovação de 

credenciamento de cursos de pós-graduação mantidos pelo IFPB; 

_ Cadastro Nacional de Docentes; 

_ Censo da Educação Superior; 

_ Exame Nacional do Ensino Médio; 

_ Demais sistemas de acompanhamento e supervisão da educação. 

 

 6.5 Procedimento Metodológico 

O processo de autoavaliação será coordenado pela CPA, que é um órgão de 

Assessoramento da Reitoria, contando com subcomissões em cada Campus do 

Instituto. A CPA tem a função de planejar, organizar, refletir e cuidar do interesse de 

toda a comunidade pelo processo; com a participação e envolvimento de toda a 

comunidade acadêmica; com o apoio dos gestores do IFPB e com a disponibilização 

de informações e dados confiáveis. 

A avaliação institucional proposta adotará uma metodologia participativa, 

buscando trazer, para o âmbito das discussões, as opiniões de toda a comunidade 

acadêmica, de forma aberta e cooperativa, e se dará globalmente a cada dois anos. 

Para tal, a Comissão Própria de Avaliação, órgão responsável pela 

coordenação da avaliação, será composta por representantes da comunidade 

externa, do corpo técnico-administrativo, por alunos e professores e ainda, por 

representantes das seções sindicais dos docentes e técnicos- administrativos. 
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As técnicas utilizadas poderão ser seminários, painéis de discussão, reuniões 

técnicas e sessões de trabalho, dentre outras. Para problemas complexos poderão 

ser adotados métodos que preservem a identidade dos participantes. 

A avaliação abrirá espaço para sugestões e avaliações espontâneas em 

todos os instrumentos de avaliação interna. 

As seguintes etapas foram identificadas para o processo de implantação da 

Autoavaliação Institucional no IFPB: 

_ instalação da CPA e formação de equipe operacional em cada Campus; 

_ aprovação do novo regulamento da CPA; 

_ definição de atribuições da equipe operacional; 

_ continuação das atividades de sensibilização (encontros, seminários, etc.); 

_ definição de comissões setoriais (escolha de responsáveis); 

_ aprovação do roteiro do projeto de avaliação; 

_ aprovação do projeto final de avaliação; 

_ construção dos instrumentos de avaliação a serem utilizados; 

_ treinamento da equipe operacional e das comissões setoriais; execução; 

_ acompanhamento; 

_ coleta das informações; 

_ elaboração dos relatórios parciais; 

_ relatório final; 

 _ novo ciclo. 

 

6.6 Formas de Participação da Comunidade Acadêmica, Técnica e 

Administrativa 

 

A implantação do processo de Autoavaliação Institucional no âmbito do IFPB 

é um marco que estabelece uma nova fronteira da Instituição. 

Entendendo como a busca de melhoria nos processos educacionais 

desenvolvido pela Instituição, e o consequente reflexo na sociedade, a avaliação se 

coloca como um instrumento auxiliar da administração escolar, visando contribuir 

com elementos essenciais na tomada de decisão. Neste sentido, é imperativo a 

participação da comunidade interna e externa, no sentido de contribuir com o 

engrandecimento institucional e a consolidação do IFPB como Instituição de Ensino 

Superior. 
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Para coleta das informações serão utilizados formulários de avaliação 

específicos para cada dimensão considerada, além da análise dos documentos 

relacionados como indicadores para dimensão. Os formulários serão 

disponibilizados por meio eletrônico para os professores e alunos, utilizando o 

sistema de controle acadêmico, gerando um banco de dados das informações. Os 

dados obtidos pela aplicação dos diversos formulários serão cruzados com as 

informações produzidas a partir dos documentos analisados, de forma a produzir 

uma melhor leitura do processo acadêmico da Instituição. 

A Autoavaliação Institucional é um processo contínuo, definido por ciclos 

periódicos, onde as dimensões serão avaliadas na sua amplitude e de forma 

deslocada no tempo, de forma a construir uma memória do desempenho 

institucional, oportunizando a melhoria das atividades acadêmicas. 

Como finalização de cada fase do processo de avaliação, a CPA deve 

promover um balanço crítico, através de seminários e reuniões com a comunidade, 

visando à análise das estratégias utilizadas, das dificuldades e dos avanços que 

apresentaram durante o processo, de forma a planejar ações futuras. 

 

6.7 Formas de Utilização dos Resultados das Avaliações 

O processo de autoavaliação interna proporciona o autoconhecimento que, 

em si, já representa grande valor e oportunidade para a Instituição, e se caracteriza 

como um balizador da avaliação externa, de responsabilidade do INEP. 

A Avaliação Institucional proporciona análises e resultados durante 

praticamente todas as suas etapas, convergindo para o momento de consolidação 

dos resultados no relatório final, de responsabilidade da CPA. Com a elaboração dos 

relatórios parciais e final da avaliação interna, será possível a elaboração de 

propostas de políticas institucionais e, ainda, redefinição da atuação ou da missão 

institucional. 

Dentre as ações que podem ser redefinidas a partir do resultado do processo 

de autoavaliação interna, podemos destacar: 

_ redefinição da oferta de cursos e/ou vagas na Instituição; 

_ alterações na proposta pedagógica dos diversos cursos; 

_ política de capacitação de pessoal docente e técnico-administrativo; 

_ política de atendimento ao discente; 

_ contratação de pessoal para atender deficiências identificadas; 
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_ orientações nas definições orçamentárias; 

_ políticas de comunicação institucional interna e externa; 

_ reorientação da atuação dos grupos de pesquisa; 

_ redistribuição de pessoal e otimização de recursos humanos. 

 e otimização de recursos humanos. 
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7. CERTIFICAÇÃO 

 De acordo com ao Regimento Didático dos cursos Superiores Presenciais e à 

Distância do IFPB, em seu Anexo sobre a Colação de Grau dos cursos superiores, 

no Capítulo V (das certidões e diplomas), no seu artigo 5: 

Art. 5 - A Colação de Grau será concedida apenas aos alunos que houverem 

integralizado todo o currículo do seu curso, conforme previsão no Plano Pedagógico 

do Curso. 

Parágrafo único. Entende-se por integralização do curso a conclusão com 

aprovação de todos os componentes curriculares relacionados abaixo e condição 

regular em relação ao Exame Nacional de Desempenho do Estudante (Enade): 

 

a) todas as disciplinas da matriz curricular; 

b) atividades complementares (quando houver); 

c) estágios supervisionados (quando houver); 

d) trabalho de conclusão de curso ou monografia (quando houver); 

e) práticas pedagógicas, nos casos de licenciaturas. 

 

Já nos artigos 35 a 38, complementa: 

 Art. 35. O diploma só poderá ser emitido após o reconhecimento do curso de 

graduação pelos órgãos competentes. 

Art. 36. Após a Colação de Grau, a Coordenação de Controle Acadêmico dará 

início ao processo de emissão dos diplomas. 

Art. 37. No ato da Colação de Grau, o graduando recebe o Certificado de 

Conclusão de Curso. 

Art. 38. A Coordenação de Controle Acadêmico encaminhará os processos 

dos graduados devidamente instruídos ao Departamento de Cadastro Acadêmico, 

Certificação e Diplomação, para fins de registro do diploma. 

Os registros acadêmicos são de competência do Departamento de Cadastro 

Acadêmico, Certificação e Diplomação que possui como competências e atribuições: 

I. coordenar e supervisionar a instrução e processos da emissão de diplomas 

e certificados e seu registro e executá-los quando cabível; 

II. manter e atualizar registro dos projetos pedagógicos de curso vigentes e de 

suas alterações; 
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III. supervisionar a organização e atualização dos cadastros escolares dos 

alunos do ensino técnico, da graduação e da pós-graduação operados pelos campi 

do IFPB e articular-se com os setores de controle acadêmico setoriais visando a 

emissão de certificados e diplomas e o seu registro, quando cabível; 

IV. supervisionar a coleta e anotação dos resultados da verificação de 

rendimento escolar dos alunos realizada pelo setor de controle acadêmico de cada 

campus; 

V. supervisionar a escrituração dos créditos escolares integralizados pelos 

alunos e o aproveitamento de estudos feitos anteriormente realizados pelo setor de 

controle acadêmico de cada campus, após decisão dos órgãos competentes; 

VI. proceder a análise final da documentação escolar dos concluintes dos 

cursos de Educação Básica, de Educação Superior, de Educação Profissional, de 

Educação de Jovens e Adultos e de outras modalidades educacionais, à vista do 

plano pedagógico de cada curso e da integralização das disciplinas e carga horária 

exigidas para sua conclusão; 

VII. expedir guias de transferências de alunos para outras instituições 

podendo delegar tal atividade aos setores de controle acadêmico de cada campus; 

VIII. efetuar, em livro próprio, o registro de diplomas de conclusão de cursos e 

dos certificados, quando cabível; 

IX. fornecer informações periódicas aos órgãos competentes do Ministério da 

Educação sobre o movimento de registro de diplomas da Instituição, bem como às 

entidades de fiscalização e controle profissional, desde que não seja atribuição do 

Pesquisador Institucional; 

X. apresentar ao Pró-Reitor o relatório anual das atividades desenvolvidas 

pelo seu setor; e 

XI. executar outras atividades delegadas pelo Pró-Reitor de Ensino. 
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ANEXO – PLANOS DE ENSINO 

  



102 

 

1º PERÍODO 

 

PLANO DE ENSINO 

 NOME DA DISCIPLINA: Matemática para o Ensino Médio 1 CÓDIGO: 11 

 CURSO: Licenciatura em Matemática 

 SEMESTRE: 1º 

 PRÉ-REQUISITO: Não possui 

 CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 50h / 60 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 17h / 20 aulas 

 DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Conjuntos numéricos. Relações. Funções de uma variável real: ideia intuitiva e definição formal. 

Representações, crescimento e decrescimento, simetrias, injetividade, sobrejetividade e bijetividade, 

inversão e composição de uma função. Funções elementares: afim, quadrática, exponencial, 

logarítmica e modular. Progressões aritméticas e geométricas. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Aprofundar o estudo de funções elementares de uma variável real, suas representações e suas 

aplicações. 

Específicos: 

Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

● Distinguir os conjuntos numéricos; 

● Representar e operar com intervalos no eixo real gráfica e algebricamente; 

● Reconhecer uma função em situações do cotidiano; 

● Definir formalmente uma função; 

● Reconhecer o domínio, o contradomínio e a imagem de uma função; 

● Classificar uma função; 

● Obter a expressão algébrica das funções elementares a partir de seus gráficos e vice-versa; 
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● Resolver equações e inequações que envolvam funções elementares; 

● Aplicar os conceitos de funções elementares para resolver problemas do cotidiano; 

● Reconhecer, classificar e representar geometricamente uma P.A. e uma P.G.; 

● Determinar os termos de uma P.A. e de uma P.G. a partir da lei de formação; 

● Interpolar meios aritméticos e geométricos entre dois números dados; 

● Calcular a soma dos termos de uma P.A. e de uma P.G. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I.   Conjuntos numéricos 

1. Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; 

2. Intervalos. 

 

II.  Relações 

1. Par ordenado; 

2. Representação gráfica; 

3. Produto cartesiano; 

4. Relação binária; 

5. Domínio e imagem. 

 

III.  Funções de uma variável real 

1. Ideia intuitiva e definição formal; 

2. Notações; 

3. Domínio, contradomínio e imagem; 

4. Representações; 

5. Crescimento e decrescimento de uma função; 

6. Função par e função ímpar; 

7. Função injetora, sobrejetora e bijetora; 

8. Inversão de uma função; 

9. Composição de funções. 

 

IV.  Função afim 

1. Definição; 

2. Gráfico: imagem, crescimento e decrescimento, zero da função afim; 

3. Coeficientes da função afim; 

4. Equações e inequações do 1º grau; 

5. Aplicações da função afim. 

V.  Função quadrática 

1. Definição; 
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2. Gráfico: imagem, crescimento e decrescimento, zeros da função quadrática; 

3. Coeficientes da função quadrática; 

4. Vértice e concavidade da parábola; 

5. Equações e inequações do 2º grau; 

6. Aplicações da função quadrática. 

 

VI.  Função exponencial 

1. Propriedades da potenciação; 

2. Definição de função exponencial; 

3. Gráfico: imagem, crescimento e decrescimento; 

4. Equações e inequações exponenciais; 

5. Aplicações da função exponencial. 

 

VII. Função logarítmica 

1. Logaritmos: definição, consequências da definição, condição de existência, propriedades e 

mudança de base; 

2. Definição de função logarítmica; 

3. Gráfico: imagem, crescimento e decrescimento; 

4. Equações e inequações logarítmicas; 

5. Aplicações da função logarítmica. 

 

VIII.  Função modular 

1. Módulo de um número real: definição e propriedades; 

2. Função modular; 

3. Equações e inequações modulares. 

 

IX.  Progressões Aritméticas e Geométricas 

1. Definição; 

2. Classificação;  

3. Termo geral; 

4. Interpolação; 

5. Soma dos termos; 

6. Interpretação geométrica. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas com aplicação e resolução de listas de exercícios, seminários e trabalhos 

extraclasse. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos e projetor multimídia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● IEZZI, Gelson. MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de Matemática Elementar. Vol. 1. 9ª ed. 

São Paulo: Atual, 2013. 

● IEZZI, Gelson. HAZZAN, Samuel. Fundamentos de Matemática Elementar. Vol. 4. 9ª ed. São 

Paulo: Atual, 2013. 

● DANTE, Luiz R. Matemática Contexto & Aplicações. Ensino Médio. Vol. 1. 1ª ed. São Paulo: 

Ática, 2012. 

 

 Complementar: 

 

● LIMA, Elon L. et al. A Matemática do Ensino Médio. Vol. 1. 11ª ed. Rio de Janeiro: SBM, 

2016.  

● IEZZI, Gelson. et al. Matemática Ciências e Aplicações. Ensino Médio. Vol. 1. 5ª ed. São 

Paulo: Atual, 2010. 

● DEMANA, Franklin D. et al. Pré Cálculo. São Paulo: Addison Wesley, 2009. 

● MEDEIROS, Valéria Zuna. et al. Pré Cálculo. São Paulo: Thompson, 2006. 

● GILMAN, Michelle Rose. et al. Pré-Calculo Para Leigos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Matemática para o Ensino Fundamental CÓDIGO: 12 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 1º 

PRÉ-REQUISITO: Não possui 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 50h / 60 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 17h / 20 aulas 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Conjuntos. Conjuntos numéricos. Sistemas de numeração. Aritmética. Frações. Porcentagem. Juros. 

Sistema legal de medidas. Divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Produtos 

notáveis. Fatoração. Frações algébricas. Equações e inequações de 1º e de 2º graus. Propriedades 

das potências. Propriedades dos logaritmos. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Revisar e aprofundar os conteúdos do Ensino Fundamental para subsidiar as demais 

disciplinas, bem como subsidiar a prática pedagógica do futuro docente. 

Específicos: 

Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

● Compreender a noção, representar, operar e resolver problemas que envolvam conjuntos; 

● Classificar e operar com números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; 

● Utilizar os sistemas de numeração e realizar conversão de bases; 

● Calcular o MMC, MDC e o número de divisores de um número natural; 

● Resolver problemas que envolvam frações, porcentagem e juros.  

● Resolver problemas que envolvam grandezas direta ou inversamente proporcionais; 

● Utilizar o sistema legal de medidas; 

● Dividir proporcionalmente uma quantia; 

● Calcular regra de três simples e composta; 

● Saber manipular os produtos notáveis; 

● Resolver problemas de 1º e de 2º graus; 

● Conhecer e utilizar as propriedades das potências e dos logaritmos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I.  Conjuntos 

1. Conceitos primitivos; 

2. Representação de um conjunto; 

3. Conjunto unitário, vazio, universo, subconjunto e conjunto das partes; 

4. Operações com conjuntos; 

5. Problemas que envolvem conjuntos; 

6. Conjuntos numéricos: Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. 

Intervalos. 

 

II.  Conceitos básicos sobre os números 

1. Sistemas de numeração; 

2. Aritmética: MMC e MDC, divisores de um número natural; 

3. Frações, porcentagem, juro simples e juro composto. 

 

III.  Conceitos básicos sobre as grandezas 

1. Sistema legal de medidas; 

2. Divisão proporcional; 

3. Regra de três simples e composta; 

4. Problema das torneiras. 

 

5.  Conceitos básicos de álgebra 

1. Produtos notáveis; 

2. Fatoração; 

3. Frações algébricas; 

4. Equações e inequações de 1º e de 2º graus; 

5. Propriedades das potências; 

6. Propriedades dos logaritmos; 

7. Equações com raízes falsas. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas com aplicação e resolução de listas de exercícios, seminários e trabalhos 

extraclasse. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos e projetor multimídia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● IEZZI, Gelson. MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de Matemática Elementar. Vol 1. 9ª ed. 

São Paulo: Atual, 2013. 

● DANTE, Luiz R. Tudo é Matemática. Ensino Fundamental. 6º ao 9º Ano. 3ª ed. São Paulo: 

Ática, 2008. 

● PAIVA, Manoel R. Matemática: conceitos, linguagens e aplicações. Vol 1. 1ª ed. São Paulo: 

Moderna, 2002. 

 

 Complementar: 

 

● BIANCHINI, Edwaldo. PACCOLA, Herval. Matemática. Vol 1. 1ª ed. São Paulo: Moderna, 

2004. 

● AMARAL, João T. et al.  Manual compacto da matemática: teoria e prática. Ensino 

Fundamental. 1ª ed. São Paulo: Rideel, 2011. 

● DEMANA, Franklin D. et al. Pré-Cálculo. São Paulo: Addison Wesley, 2009. 

● STEWART, Ian. O fantástico mundo dos números – A Matemática do zero ao infinito. Rio do 

Janeiro: Zahar, 2016. 

● ZEGARALLI, Mark. Matemática básica & pré-Álgebra para leigos. Rio de Janeiro: Alta Books, 

2016. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Trigonometria CÓDIGO: 13 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 1º 

PRÉ-REQUISITO: Não possui 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 50h / 60 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 17h / 20 aulas 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Trigonometria no triângulo retângulo. Trigonometria em triângulos quaisquer. Trigonometria na 

circunferência. Relações trigonométricas. Transformações trigonométricas. Equações e inequações 

trigonométricas. Funções trigonométricas. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Solidificar e aprofundar os conceitos essenciais da Trigonometria e suas aplicações. 

Específicos: 

Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Compreender e calcular as razões métricas e trigonométricas em um triângulo retângulo; 

● Resolver problemas que envolvam as medidas dos lados e dos ângulos de triângulo 

qualquer; 

● Compreender e calcular as razões trigonométricas na circunferência; 

● Conhecer, demonstrar e aplicar a relações fundamentais da trigonometria; 

● Conhecer, demonstrar e aplicar as fórmulas de adição, duplicação e bissecção de ângulos e 

de transformação de soma em produto; 

● Resolver equações e inequações trigonométricas; 

● Construir os gráficos das funções trigonométricas determinando sua imagem e 

período, bem como aplicá-las na modelação de fenômenos periódicos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I.  Trigonometria no triângulo retângulo 

1. Relações métricas; 

2. Razões trigonométricas; 

3. Ângulos notáveis; 

4. Problemas envolvendo triângulos retângulos. 

 

II.  Trigonometria em triângulos quaisquer 

1. Lei dos senos; 

2. Lei dos cossenos; 

3. Área de uma região triangular. 

 

III.  Trigonometria na circunferência 

4. Arcos e ângulos; 

5. Unidades para medir ângulos; 

6. Congruência de ângulos; 

7. Seno, cosseno e tangente na circunferência; 

8. Cotangente, secante e cossecante na circunferência. 

 

IV. Relações trigonométricas 

1. Relação fundamental da trigonometria; 

2. Relações decorrentes da fundamental; 

3. Identidades trigonométricas. 

 

I.  Transformações trigonométricas 

1. Fórmulas de adição de ângulos; 

2. Fórmulas de duplicação de ângulos; 

3. Fórmulas de bissecção de ângulos; 

4. Fórmulas de transformação de soma em produto. 

 

II.  Equações e inequações trigonométricas 

1. Solução geral; 

2. Solução em um intervalo dado. 

 

III.  Funções trigonométricas 

1. Gráficos das funções trigonométricas: domínio, imagem e período; 

2. Aplicações na modelação de fenômenos periódicos; 

3. Funções trigonométricas inversas. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas com aplicação e resolução de listas de exercícios, seminários e trabalhos 

extraclasse. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos e projetor multimídia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar. Vol 3. 9ª ed. São Paulo: Atual, 2013. 

● DANTE, Luiz R. Matemática Contexto & Aplicações. Ensino Médio. Vol. 2. 4ª ed. São Paulo: 

Ática, 2008. 

● DO CARMO, Manfredo P.  et al. Trigonometria e Números Complexos. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

SBM, 2005.  
 

 Complementar: 

● LIMA, Elon L. et al. A Matemática do Ensino Médio. Vol 1. 11ª ed. Rio de Janeiro: SBM, 2016.  

● BARBOSA, João Lucas Martes. Geometria Euclidiana Plana. Sociedade Brasileira de 

Matemática. Rio de Janeiro: SBM, 2004. 

● IEZZI, Gelson. et al. Matemática: ciência e aplicações. Vol 2. 5ª ed. São Paulo: Atual, 2010. 

● STERLING, Mary Jane. Trigonometria para leigos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016. 

● PEREIRA. Cícero da Silva. Aprendizagem em Trigonometria no Ensino Médio. Contribuições 

da Teoria da Aprendizagem Significativa. São Paulo: Paco Editorial, 2012. 

  

https://www.google.com.br/search?sa=X&q=mary+jane+sterling&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzONc0yNUoyVeLSz9U3MKnMrcrO0ZLJTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2SiwtycgvAgCKIdimOwAAAA&ved=0ahUKEwiv9b_wkJbYAhVFEZAKHfsED7IQmxMIhwIoATAR
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: História da Educação CÓDIGO: 14 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 1º 

PRÉ-REQUISITO: Não possui 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 33h / 40 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0h / 0 aula 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

A educação na antiguidade.  A educação dos povos clássicos. A educação medieval. A educação 

moderna. A educação contemporânea. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Analisar os fundamentos da educação geral e da educação brasileira, levando em 

consideração as fases da história da educação, o surgimento de sistemas educacionais, a construção 

do pensamento educacional e as práticas pedagógicas. 

Específicos: 

Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Apontar as principais características da educação chinesa, egípcia e hebraica; 

● Identificar as ideias mais relevantes da educação dos povos clássicos; 

● Relacionar as ideias do cristianismo com os principais educadores do período medieval; 

● Explicar os fatores históricos que contribuíram no processo educacional do período moderno; 

● Analisar os principais ideais educativos que influenciaram a educação atual. 

● Estudar interferências produzidas pelos modelos educacionais brasileiros, ao longo dos anos, 

para questões étnico-raciais, indígenas, ambientais, culturais e de direitos humanos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. A educação na antiguidade 

1. Chineses, egípcios e hebraicos. 

 

II. A educação dos povos clássicos 

1. Gregos; 

2. Romanos. 

 

III. A educação medieval 

1. A educação na Alta Idade Média; 

2. A educação na Baixa Idade Média. 

 

IV. A educação moderna 

1. Educação nos séculos XVI, XVII e XVIII; 

2. A educação no Brasil no período jesuítico (1549 – 1759); 

3. A reforma pombalina e a educação brasileira (1759 – 1808). 

 

V. A educação contemporânea 

1. Educação nos séculos XIX, XX e XXI; 

2. A educação no Brasil nos períodos joanino e monárquico; 

3. A educação brasileira no período republicano; 

4. A educação no Brasil contemporâneo. 

5. A educação no Brasil e as questões étnico-raciais, indígenas, ambientais, culturais e de 

direitos humanos. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas dialogadas, discussões e debates em sala, estudo de textos, análise de vídeos e 

filmes, seminários, trabalhos individuais e em grupo (orais e escritos). 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação será processual, somativa e final, considerando a qualidade da participação dos 

estudantes na apresentação de trabalhos, interação nas discussões e atividades propostas. Os 

instrumentos avaliativos serão: produção de textos dissertativos, pesquisa e sistematização de 

estudos, seminários, prova escrita, análise e elaboração de planos de ensino. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Apostilas, livros, artigos, projetor multimídia, computador com acesso à internet (Biblioteca). 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● SAVIANI, Demerval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 4ª ed. São Paulo: Autores 

Associados, 2013. 

● MANACORDA, Mário Alighiero. História da Educação: da Antiguidade aos nossos dias. 13ª 

ed. São Paulo: Editora Cortez, 2010. 

● BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n. 

9.394/96. Disponível em:  

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/529732/lei_de_diretrizes_e_bases_1ed.p

df?sequence=1> 

 

 Complementar: 

 

● ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da educação e da pedagogia. Geral e do Brasil. 3ª 

ed. São Paulo: Moderna, 2006. 

● SAVIANI, Demerval. Escola e Democracia. São Paulo: Autores Associados, 2008. 

● ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da educação e da pedagogia. Geral e do Brasil. 

3ª ed. São Paulo: Moderna, 2006. 

● LIBÂNEO, José Carlos. Tendências pedagógicas na prática escolar. In: ______. 

Democratização da Escola Pública – A pedagogia crítico-social dos conteúdos. 19ª. ed. 

São Paulo: Edições Loyola, 2003. Coleção Educar. 

● SAVIANI, Demerval. Escola e Democracia. São Paulo: Autores Associados, 2008. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Psicologia da Aprendizagem CÓDIGO: 15 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 1º 

PRÉ-REQUISITO: Não possui 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 33h / 40 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0h / 0 aula 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Teorias da Aprendizagem. Abordagens do processo ensino-aprendizagem. Problemas de 

aprendizagem. Avaliação da aprendizagem. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Proporcionar conhecimentos básicos sobre as teorias da aprendizagem e as abordagens do 

processo ensino-aprendizagem, incluindo concepções sobre problemas de aprendizagem e sobre 

processos de avaliação. 

Específicos: 

Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Conhecer as diferentes concepções epistemológicas referentes a aquisição do conhecimento; 

● Identificar, caracterizar e analisar criticamente as abordagens do processo ensino-

aprendizagem; 

● Analisar o processo de ensino-aprendizagem a partir de diferentes teorias da aprendizagem; 

● Especificar tipos de problemas de aprendizagem e possibilidades de intervenção pedagógica; 

● Analisar diferentes processos de avaliação a aprendizagem. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. O processo de aquisição do conhecimento 
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1. Pressupostos teóricos da Psicologia da Aprendizagem - concepções epistemológicas: 

empirismo, inatismo e interacionaismo; 

2. Processos de desenvolvimento e aprendizagem – correntes de pensamento educacional: 

inatista-maturacionista, a empirista-associacionista e a construtivista; 

3. Os diferentes conceitos de aprendizagem; 

4. As interações professor-aluno. 

 

 II. O processo ensino-aprendizagem 

1. Abordagem Tradicional; 

2. Abordagem comportamentalista; 

3. Abordagem humanista; 

4. Abordagem cognitivista, focando na abordagem ‘construtivista’ de Jean Piaget: conceitos 

teóricos básicos; a relação entre aprendizagem e desenvolvimento; concepção sobre 

educação; 

5. Abordagem sócio-cultural, focando nas contribuições de Paulo Freire; e em Vygotsky e o 

sócio-interacionismo: conceitos teóricos básicos; a relação entre aprendizagem e 

desenvolvimento; concepção sobre educação; 

6. Henri Wallon e suas contribuições para o processo de ensino-aprendizagem; 

7. Novas configurações de ensino e de aprendizagem na contemporaneidade. 

 

III. Concepções sobre problemas de aprendizagem e sobre processos de avaliação 

1. Problemas de aprendizagem e possibilidades de intervenção pedagógica; 

2. Motivação e o processo de ensino-aprendizagem; 

3. Avaliação da aprendizagem. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas (dialógicas). Debates. Trabalhos de leitura. Aulas compartilhadas. Trabalhos de 

pesquisa. Exercícios de reflexão em pequenos grupos. Exibição e discussão de filmes. Produção de 

textos. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

● Método expositivo-dialógico-participativo;  

● Estudo e discussão de textos previamente lidos;  

● Avaliações escritas; 
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● Estudos em grupo;  

● Seminários;  

● Exibição de filmes;  

● Palestras e debates. 

● O processo de avaliação é contínuo e cumulativo, considerando aspectos como: 

pontualidade, frequência; interesse e participação efetiva nas aulas; integração nas 

atividades em grupo; avaliação escrita; participação nos debates e seminários. 

● O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

● O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pinceis coloridos, projetor multimídia, computador manual, livros e artigos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● COLL, César, MARCHESI, Álvaro e PALÁCIOS, Jesus. Desenvolvimento psicológico e 

educação: Psicologia da educação escolar. Vol. 2. Porto Alegre: Artmed, 2004.  

● COLL, César. MONEREO, Carles. Psicologia da Educação Virtual: aprender e ensinar com 

as tecnologias da informação e da comunicação. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

● PILETTI, Nelson. Psicologia Educacional. São Paulo: Ed. Ática, 2008. 

 

 Complementar: 

 

● CIASCA, Sylvia M. (Org.). Distúrbios de aprendizagem: proposta de avaliação interdisciplinar. 

São Paulo; Casa do psicólogo, 2003. 

● FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e terra, 2011. 

● MIZUKAMI, M. da G. N. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986. 

● VYGOTSKY, Liev. S. A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

● WADSWORTH, B. J. Inteligência e afetividade da criança na Teoria de Piaget. São Paulo: 

Pioneira Thomson, 1997. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Língua Portuguesa 1 CÓDIGO: 16 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 1º 

PRÉ-REQUISITO: Não possui 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 33h / 40 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0h / 0 aula 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Subsídios teórico-metodológicos relativos à prática de leitura e de produção de textos acadêmicos 

com ênfase no domínio da comunicação em situações de oralidade e de escrita, focalizando os 

gêneros textuais da ordem do expor e do argumentar: fichamento, resumo, resenha e seminário. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Proporcionar aos(às) alunos(as) do curso a aquisição de conhecimentos sobre o 

funcionamento da linguagem, numa abordagem textual e discursiva, de modo a contribuir para o 

desenvolvimento de uma consciência objetiva e crítica para a compreensão e a produção de textos 

científicos. 

Específicos: 

Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Conceituar e estabelecer as diferenças que marcam a língua escrita e a falada em virtude do 

meio em que são produzidas, reconhecendo as variedades de grau de formalismo de ambas 

e sua aplicação em contextos adequados; 

● Reconhecer os diversos registros linguísticos (formal, coloquial, informal, familiar etc.); 

● Desenvolver habilidades para leitura e produção de textos orais e escritos; 

● Reconhecer os gêneros e tipos textuais de natureza científica; 

● Reconhecer as especificidades da linguagem científica; 

● Produzir diversos gêneros de natureza científica. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1ª Unidade 

▪ Variedades linguísticas 

1.1 Língua: unidade e variedade. 

1.2 Linguagem falada e linguagem escrita. 

 1.3 Práticas de letramento científico. 

1.4 Gêneros e tipos textuais na esfera científica. 

 

2ª Unidade 

▪ Produção textual técnico-científica 

2.1 Produção de fichamento e resumo. 

  

3ª Unidade 

▪ Produção textual técnico-científica 

3.1 Produção de resenha. 

3.2 Produção/apresentação de seminário. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas e dialogadas utilizando recursos audiovisuais. Leitura e análise de textos. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação será realizada por meio de provas teóricas e/ou produções de textos da esfera científica. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos e projetor multimídia. 
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BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● MARCUSCHI, L. A. XAVIER, A. C. Hipertexto e gêneros digitais: novas formas de construção 

de sentido. 3
a
 ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2010.  

● MOTTA – ROTH, Désirée. HENDGES, Graciela R. Produção Textual na Universidade. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2010.  

● SAUTCHUK, I. Produção dialógica do texto escrito. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 

 Complementar: 

 

● BASTOS, L. K. A produção escrita e a gramática. 3ª
.
 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  

● BECHARA, E. O que muda com o novo acordo ortográfico. Rio de Janeiro: Lucerna, 2008.  

● GARCEZ, Lucília H. do Carmo. Técnica de Redação: O que é preciso para escrever bem. 

São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

● MACHADO, Anna Rachel et al. Resenha. São Paulo: Parábola Editorial, 2014.  

● MACHADO, Anna Rachel et al. Resumo. São Paulo: Parábola Editorial, 2014.  
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Inglês Instrumental CÓDIGO:17 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 1º 

PRÉ-REQUISITO: Não tem 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 33h / 40 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0h / 0 aula 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Conscientização do processo de leitura. Reconhecimento e familiarização com gêneros textuais da 

esfera acadêmica e profissional. Estratégias de leitura. Processos de inferência. Uso do dicionário. 

Grupo nominal. Referência. Grupos verbais e estrutura da sentença. Marcadores do discurso. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Compreender e identificar diversos gêneros textuais extraídos de revistas, sítios da Internet, 

jornais e outras fontes, valorizando a visão crítica do aluno sobre o texto transformando o mesmo em 

um leitor independente através do uso de estratégias de leitura. 

Específicos: 

Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Discutir noções introdutórias sobre o processo de leitura a fim de criar uma conscientização a 

respeito de diferentes conceitos, objetivos e níveis de leitura, que fazem parte desse 

processo. 

● Reconhecer gêneros textuais, principalmente, os que circulam na área acadêmica e/ou 

profissional de inserção do aluno e identificar aspectos, tais como, propósito comunicativo, 

participantes, contexto sócio-cultural e suporte. 

 Utilizar diferentes estratégias, incluindo a leitura dos aspectos tipográficos, a realização de 

previsões, a localização de palavras cognatas e repetidas e o uso das estratégias skimming, 

scanning e selectivity de acordo com diferentes objetivos de leitura. 
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● Inferir os significados de palavras desconhecidas a partir do contexto e do processo de 

formação de palavras (composição e derivação). 

Utilizar o dicionário como instrumento na aprendizagem da leitura em língua inglesa.  

● Identificar grupos nominais no texto e reconhecer a sua importância dentro do processo de 

compreensão textual; 

● Reconhecer e identificar o papel dos referenciais (lexicais e semânticos) dentro do texto. 

● Identificar o papel e funções dos verbos no texto. 

● Reconhecer a estrutura da sentença e as formas, os tempos e as funções verbais presentes 

no texto. 

● Identificar e reconhecer o papel dos elementos coesivos para a compreensão do texto. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

  I. Conscientização do Processo de Leitura 

● Leitura: O que é leitura?  

● Conhecimento prévio: conhecimento do mundo, conhecimento textual, conhecimento 

linguístico. 

 

  II. Gêneros Textuais 

1. Reconhecimento e familiarização com gêneros acadêmicos. 

 

 III. Estratégias, Técnicas de Leitura e Níveis de Compreensão 

1. Palavras cognatas ou transparentes 

2. Dicas/ evidências tipográficas  

3. Palavras de conteúdo repetidas no texto. 

4. Níveis de compreensão: compreensão geral, pontos principais, detalhada ou intensiva. 

5. Prediction, Skimming, Scanning e Selectivity. 

 

 IV. Inferência 

● Nível semântico 

● Nível linguístico-estrutural: palavras formadas por composição e derivação (prefixal e sufixal). 

 

 V. Uso do Dicionário 

 

 VI. Grupo Nominal 
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1. Reconhecimento da importância dos grupos nominais para a compreensão de textos escritos 

em inglês 

VII. Referência 

1. O papel dos referenciais para a construção do sentido do texto. 

 

 VIII. Grupos Verbais e Estrutura Da Sentença 

● Reconhecimento dos grupos verbais dentro do texto. 

● Identificação dos tempos verbais e formas verbais para situar o texto dentro do contexto 

sócio-histórico. 

● A função dos verbos modais dentro do texto. 

 

IX. Marcadores do Discurso 

1. Reconhecimento do papel dos elementos coesivos para a compreensão do texto. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Os conteúdos supracitados serão abordados das seguintes formas: 

 Aulas expositivo-dialogadas com base em recursos audiovisuais (textos, vídeos, slides, 

músicas, etc).  

 Atividades de leitura e reflexão individual e em grupo onde os alunos irão compartilhar 

conhecimento (discussão de textos), tendo em vista um letramento crítico. 

 Atividades individuais e em grupo, utilizando também recursos da Internet (laboratório ou 

biblioteca). 

 Apresentação, pelos alunos, das atividades realizadas (seminários) utilizando outras 

disciplinas como fonte de interdisciplinaridade e interação entre alunos, professores e o 

curso. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

O aluno poderá ser avaliado quanto ao desempenho individual na avaliação escrita, na apresentação 

de seminário e trabalho de pesquisa, e quanto ao domínio de conhecimento nas atividades de 

compreensão realizadas em sala de aula. Serão observadas, também, questões relativas à 

autonomia, responsabilidade, frequência/assiduidade e participação. 
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RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, giz, pincel, vídeo, televisão, gravador, computador, jornais, livros didáticos, editoriais, 

revistas, folders, catálogos e datashow. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

 ANDRADE, Adriana Araújo Costeira de. SIMÕES, Myrta Leite. Inglês Técnico e Instrumental. 

João Pessoa: IFPB, 2011.  

 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São 

Paulo, Parábola, 2008. 

 OUVERNEY-KING, Jamylle Rebouças. COSTA FILHO, José Moacir Soares da. Inglês 

Instrumental. João Pessoa: IFPB, 2014.  

 

 Complementar: 

 

● BELCHER, Diane. New directions in English for specific purposes research. United States of 

America: University of Michigan Press, 2011. 

● EDMUNDSON, Maria Verônica A. da Silveira. Leitura e Compreensão de Textos no Livro 

Didático de Língua Inglesa. João Pessoa: Editora do CEFET-PB, 2004. 

● HARDING, Keith. English for specific purposes. Oxford: Alan Maley, 2007. 

● MARCUSCHI, Luiz Antônio. Hipertexto e Gêneros Digitais: novas formas de construção de 

sentidos. São Paulo: Editora Cortez, 2010. 

● RAMOS, Rosinda de Castro Guerra. Gêneros textuais: uma proposta de aplicação em curso 

de inglês para fins específicos. São Paulo: the ESPecialist, vol. 25, nº 2 (107-129), 2004. 
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2º PERÍODO 

 

PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Matemática para o Ensino Médio 2 CÓDIGO: 21 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 2º 

PRÉ-REQUISITO: Matemática para o Ensino Médio 1 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 50h / 60 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 17h / 20 aulas 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Matrizes. Determinantes. Sistema Lineares. Análise Combinatória. Binômio de Newton. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Solidificar e aprofundar os conteúdos do Ensino Médio relacionados a matrizes, determinantes, 

sistema lineares, análise combinatória e binômio de Newton. 

Específicos: 

Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Representar genericamente uma matriz m x n. Construir uma matriz a partir de uma lei de 

formação. Classificar e operar com matrizes. Determinar a inversa de uma matriz; 

● Calcular determinantes de matrizes quadradas. Utilizar as propriedades dos determinantes; 

● Reconhecer e determinar soluções de uma equação linear. Resolver e discutir um sistema 

linear; 

● Aplicar o princípio fundamental de contagem para um número finito de experimentos 

simultâneos. Calcular o fatorial de um número natural. Reconhecer as situações em que se 

aplicam e calcular o número de permutações, arranjos e combinações de n elementos 

tomados p a p; 
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● Calcular e aplicar as propriedades dos números binomiais. Utilizar a relação de Stiffel na 

construção do triângulo de Pascal. Aplicar a fórmula do termo geral na determinação de um 

termo particular do desenvolvimento de (x + a)
n
, com n ∈ N. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. Matrizes 

1. Definição e representação; 

2. Tipos especiais de matrizes; 

3. Operações com matrizes; 

4. Matriz inversa; 

5. Aplicações das matrizes. 

 

II. Determinantes 

1. Definição; 

2. Métodos para o cálculo de determinantes: regra de Sarrus, desenvolvimento de Laplace, 

regra de Chió; 

3. Propriedades dos determinantes; 

4. Matriz adjunta e inversa. 

 

III. Sistemas lineares 

1. Definição e representação; 

2. Métodos para resolução de sistemas lineares: adição, substituição e regra de Cramer; 

3. Operações elementares e sistemas equivalentes; 

4. Eliminação gaussiana (sistemas escalonados); 

5. Discussão de sistemas lineares. 

 

IV. Análise combinatória 

1. Princípio fundamental da contagem; 

2. Fatorial de um número natural; 

3. Permutação; 

4. Combinação; 

5. Arranjos. 

 

V. Binômio de Newton 

1. Números binomiais: definição e propriedades; 

2. Triângulo de Pascal; 

3. Termo geral do binômio de Newton. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas com aplicação e resolução de listas de exercícios, seminários e trabalhos 

extraclasse. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos e projetor multimídia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● IEZZI. Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar. Vol. 4. 9ª ed. São Paulo: Atual, 2013. 

● IEZZI. Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar. Vol. 5. 9ª ed. São Paulo: Atual, 2013. 

● MORGADO, Augusto Cesar. Análise Combinatória e Probabilidade. 9ª ed. Rio de Janeiro: 

SBM, 2006. 

 

 Complementar: 

 

● LIMA, Elon Lages. A Matemática do Ensino Médio. Vol. 1, 2 e 3. Rio de Janeiro: SBM, 2002.  
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● STEINBRUCH, Alfredo; PAULO, Winterle. Álgebra linear. 2ª ed. São Paulo: Pearson Makron 

Books, 1987. 

● BOLDRINI, José Luiz. et al. Álgebra linear. Harper & Row, 1980. 

● CALLIOLI, Carlos Alberto. DOMINGUES, Hygino Hugueros. COSTA, Roberto Celso 

Fabrício. Álgebra linear e aplicações. São Paulo: Atual, 2007. 

● ANTON, Howard; RORRES, Chris. Álgebra linear com aplicações. Porto Alegre: Bookman, 

2001. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Cálculo 1 CÓDIGO: 22 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 2º 

PRÉ-REQUISITO: Matemática para o Ensino Médio 1; Trigonometria; Matemática para o Ensino 
Fund. 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 67h / 80 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0h / 0 aula 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Funções de uma Variável Real. Limite de Funções. Derivada. Aplicações da Derivada. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Compreender e desenvolver os conceitos e técnicas de cálculo diferencial para funções de 

uma variável real e suas aplicações. 

Específicos: 

Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Compreender a aplicabilidade do conceito de limites de funções de uma variável real em 

situações de análise de limites por caminhos particulares e das propriedades de limites; 

● Compreender e diferenciar as situações de aplicação de cálculo de limites de funções de 

crescimento infinito no estudo das assíntotas verticais; 

● Compreender e diferenciar as situações de aplicação do limite finito para uma função 

mesmo quando os valores de variável crescem ou decrescem sem cotas no estudo das 

assíntotas horizontais; 

● Aplicar o limite no estudo de funções contínuas; 

● Compreender a definição da derivada de uma função real por meio do limite; 

● Compreender a relação entre diferenciabilidade e continuidade; 

● Aplicar as técnicas de diferenciação para a obtenção de derivadas de funções elementares 

do cálculo; 
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● Compreender que a classe de funções que não são expressas explicitamente podem ter a 

derivada bem determinada por meio da diferenciação implícita; 

● Compreender a aplicabilidade da derivada para uma função injetora na obtenção da 

derivada de sua inversa; 

● Empregar as ferramentas matemáticas relacionadas com a derivada de uma função de uma 

variável real na determinação de forma exata da representação gráfica para uma tal função; 

● Determinar a localização precisa de informações acerca do gráfico de uma função a partir 

de informações sobre a derivada da mesma; 

● Analisar o comportamento de funções de uma variável real e seus gráficos; 

● Compreender a aplicabilidade da regra da cadeia na obtenção de derivadas de composição 

de funções de uma variável real; 

● Desenvolver a habilidade de obter máximos e mínimos de funções de uma variável; 

● Propiciar ao aluno a experiência com a resolução de problemas envolvendo taxas de 

variação, utilizando os conceitos de derivada de funções de uma variável real. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. Funções Reais 

1. Definição, domínio, imagem e gráficos; 

2. Funções elementares. 

 

II. Limites e Continuidade 

1. Definição de limite de uma função; 

2. Propriedades básicas de limites; 

3. Limites laterais; 

4. Assíntotas horizontais e verticais; 

5. Continuidade de funções; 

6. Teorema do confronto. 

 

III. Derivadas 

1. Definição e interpretação geométrica; 

2. Regras básicas de derivação; 

3. Derivadas de funções elementares; 

4. Regra da cadeia; 

5. Diferenciação implícita; 

6. Derivadas de ordem superior; 

7. Derivadas de funções trigonométricas, exponencial, logarítmica e trigonométricas 

inversas. 
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IV. Aplicações da Derivada 

1. Taxa de variação; 

2. Análise do comportamento do gráfico de funções: crescimento, decrescimento, 

concavidade, ponto de inflexão e assíntotas; 

3. Máximos e mínimos; 

4. Teorema de Rolle e teorema do valor médio. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

O conteúdo programático será desenvolvido por meio de aulas expositivas em sala de aula, com a 

resolução de exemplos de aplicabilidade da teoria apresentada previamente. Serão utilizados 

softwares matemáticos para visualização e manipulação de propriedades geométricas e algébricas 

dos conceitos matemáticos e softwares específicos para a escrita de textos matemáticos. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos, projetor multimídia, computador, softwares. 
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BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● FLEMMING, Diva Maria; GONÇALVES Mirian Buss. Cálculo A - Funções, Limite, Derivação e 

Integração. 5ª ed., São Paulo: Prentice Hall, 2004 

● STEWART, James. Cálculo. Vol. 1. 7ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 

● THOMAS, George B.; WEIR, Maurice D.; HASS, Joel. Cálculo. Vol. 1. 12ª ed. São Paulo: 

Pearson, 2012. 

 

 Complementar: 

 

● APOSTOL, Tom M. Cálculo I: Cálculo com Funções de uma Variável, com uma Introdução à 

Álgebra Linear. Vol. 1. 2ª ed. Espanha: Reverté Brasil, 2004. 

● GUIDORRIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo. Vol. 1. 5ª ed. Rio de Janeiro: LCT, 2001. 

● HOFFMANN, Laurence D. BRADLEY, G. L. Cálculo – Um Curso Moderno e suas Aplicações. 

9ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

● HOWARD, A. BIVENS, I. DAVIS, S. Cálculo. Vol. 1. 10ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 

● MUNEM, M. A. FOULIS, D. J. Cálculo. Vol. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Álgebra Vetorial e Geometria Analítica CÓDIGO: 23 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 2º 

PRÉ-REQUISITO: Não possui 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 67h / 80 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0h / 0 aula 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Vetores. Retas e Planos. Cônicas e Quádricas. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Prover ao aluno conhecimentos das propriedades algébricas e geométricas de retas, planos, 

cônicas e quádricas utilizando os conceitos analíticos e geométricos de vetores no plano e no espaço 

tridimensional. 

Específicos: 

Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

● Compreender os conceitos de vetores; 

● Operacionalizar os vetores em duas e/ou três dimensões de forma analítica e geométrica; 

● Interpretar os resultados geométricos e numéricos associados às operações com vetores; 

● Reconhecer conjuntos linearmente independentes; 

● Construir as operações de produto interno, produto vetorial e produto misto de vetores; 

● Diferenciar as retas e os planos através de suas equações obtidas utilizando-se propriedades 

vetoriais; 

● Mostrar as posições relativas, interseções, ângulos e distâncias entre as retas e os planos e 

entre planos por meio de conceitos vetoriais; 

● Classificar as cônicas nas formas reduzidas; 

● Categorizar as cônicas por meio de suas equações gerais; 

● Classificar as quádricas, superfícies cilíndricas e cônicas por meio de equações; 

● Aplicar com clareza e segurança os conhecimentos adquiridos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. Vetores 

I. Definição, operações e propriedades no plano e no espaço; 

II. Definição e propriedades da norma de um vetor; 

III. Produto interno; 

IV. Produto vetorial; 

V. Produto misto. 

 

II.  Retas e Planos 

1. Equações do plano; 

2. Equações da reta; 

3. Posições relativas; 

4. Interseções; 

5. Ângulos; 

6. Distâncias. 

 

III.  Cônicas e Quádricas 

1. Equações gerais da circunferência, elipse, hipérbole e parábola; 

2. Superfícies cilíndricas e cônicas; 

3. Quádricas. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas com aplicação e resolução de listas de exercícios, seminários e trabalhos 

extraclasse. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 
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RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos e projetor multimídia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● CAMARGO, Ivan de. BOULUS, Paulo. Geometria Analítica um Tratamento Vetorial. 3ª ed. 

rev. e ampl. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 

● REIS, Genesio Lima dos. SILVA, Valdir Vilmar da. Geometria Analítica. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 1996. 

● WINTERLE, Paulo. Vetores e Geometria Analítica. São Paulo: Makron Books, 2000. 

 

 Complementar: 

 

● LIMA, Elon. Lages. Geometria Analítica e Álgebra Linear. 2ª ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2011. 

● MACHADO, Kleber Daum. Cálculo Vetorial e Aplicações. Ponta Grossa: Todapalavra, 2014. 

● STEINBRUCH, Alfredo. WINTERLE, Paulo. Geometria Analítica. 3ª ed. São Paulo: Makron 

Books: 1987. 

● VENTURI, Jacir José. Álgebra Vetorial e Geometria Analítica. 10ª ed. Curitiba: Autores 

Paranaenses, 2015. 

● VENTURI, Jacir José. Cônicas e Quádricas. 5ª ed. Curitiba: Autores Paranaenses, 2003. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Epistemologia da Matemática CÓDIGO: 24 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 2º 

PRÉ-REQUISITO: Não possui 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 33h / 40 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0h / 0 aula 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Epistemologia da Matemática. Fundamentos teóricos e epistemológicos da construção do 

conhecimento matemático.  

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Compreender a Matemática como construção humana, através da percepção histórico-

epistemológica do seu desenvolvimento. 

Específicos: 

Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Entender as dificuldades relacionadas à natureza do conhecimento matemático; 

● Perceber a relação entre desenvolvimento humano e o conhecimento matemático;  

● Compreender o processo de construção do conhecimento matemático e suas relações com 

os contextos sociais e culturais; 

● Interpretar a relação entre a natureza do conhecimento matemático e os processos de ensino 

e aprendizagem. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Epistemologia da Matemática 
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a. A Natureza da Matemática; 

b. Epistemologia e o ensino da Matemática; 

c. Desenvolvimento humano e Matemática. 

 

2. Fundamentos Teóricos e Epistemológicos da Construção do Conhecimento 

Matemático 

a. A construção da Matemática e sua importância; 

b. Fundamentação teórica para as perguntas primárias. 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

O curso será desenvolvido através de aulas expositivas, fóruns e seminários, leitura e discussão de 

textos e outras atividades a critério do docente. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos e projetor multimídia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 
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● HUETE, J. C. S. BRAVO, J. A. F.  O ensino da Matemática: fundamentos teóricos e bases 

psicopedagógicas. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

● D’AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação Matemática: da teoria à prática. Campinas: Papirus, 

1996. 

● RADFORD, Luiz. Cognição Matemática: História, Antropologia e Epistemologia. São Paulo: 

Editora Livraria da Física, 2011. 

 

 Complementar: 

 

● ALMEIDA, Manoel de Campos. O Nascimento da Matemática: A neurofisiologia e a pré-

história da Matemática. São Paulo: Livraria da Física, 2013. 

● JANOS, Michel. Matemática e Natureza. São Paulo: Livraria da Física, 2009. 

● FALCÃO, Jorge Tarcízio da Rocha. Psicologia da Educação Matemática. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2008 

● SALVADOR, César Coll. Aprendizagem escolar e construção do conhecimento. Porto Alegre: 

Artmed, 1994. 

● BECKER, Fernando. Epistemologia do Professor de Matemática. Petrópolis: Editora Vozes, 

2012. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Filosofia da Educação CÓDIGO: 25 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 2º 

PRÉ-REQUISITO: Não possui 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 33h / 40 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0h / 0 aula 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

O que é Educação, a reflexão filosófica sobre a Educação no Ocidente, Educação no mundo Antigo, 

Educação no Medievo, Educação na Modernidade, desafios contemporâneos, A dimensão ética e 

política da educação, educação no Brasil, o papel do professor e da escola no processo ensino-

aprendizagem, problemática contemporânea da educação. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Oferecer uma base conceitual filosófica que permita ao futuro professor identificar, 

compreender, refletir e se posicionar argumentativamente sobre teorias e propostas filosóficas 

estudadas, a relação destas com a atividade do professor, com educação brasileira e local, assim 

como os desdobramentos destas relações no cotidiano. 

Específicos: 

Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Identificar e conhecer as principais concepções filosóficas relativas à educação ao longo do 

desenvolvimento do pensamento ocidental; 

● Comparar e posicionar-se argumentativamente acerca das principais correntes filosóficas e 

ideais de educação estudados; 

● Compreender e refletir sobre as mudanças educacionais da modernidade e os desafios da 

contemporaneidade; 

● Refletir criticamente sobre a educação no Brasil, o papel das disciplinas de ciências exatas e 

da natureza no processo de formação discente. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Unidade 1: Educação no mundo Antigo e Medieval 

1. Conceituação geral de Educação; 

2. Educação na Grécia Arcaica e no mundo aristocrático Indo-Europeu; 

3. Educação em Esparta; 

4. Educação nos tempos democráticos: Sofistas e Sócrates; 

5. Educação em Platão; 

6. Educação no mundo helenístico e durante a cristianização do Ocidente; 

7. Agostinho de Hipona e a educação medieval (escolástica). 

 

Unidade 2: Educação Moderna e os desafios contemporâneos 

1. Reforma protestante e o advento da Modernidade (Comênio); 

2. Iluminismo e Educação – o caso de Rousseau; 

3. Idealismo, Materialismo e Positivismo; 

4. Educação marxista e suas atualizações (Gramsci, Althusser, Escola de Frankfurt, Paulo 

Freire); 

5. Educação liberal e pragmática (Dewey, Rorty); 

6. Desafios contemporâneos (Nietzsche, Foucault); 

7. Educação no Brasil e o caso concreto do Ensino Público. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas comentadas e/ou dialógicas com a prescrição de estudos, pesquisas e leituras 

dirigidas, intermediação de debates e orientação de trabalhos e/ou seminários. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

● Unidade 1: resumos, fichamentos e prova escrita; 

● Unidade 2: seminários, resumos e debate em sala; 

● Caso seja utilizada sala virtual de apoio (via plataforma EaD), os resumos e fichamentos, 

assim como outras atividades complementares, poderão ser requeridos via plataforma virtual. 
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RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincel para quadro branco, livro didático, computador, cabo HDMI, televisão/monitor. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● ADORNO, Theodor W. Educação e Emancipação. São Paulo: Paz e Terra, 1995. 

● ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos do Estado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 1985. 

● FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. 35ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 

 Complementar: 

 

● FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

● NIETZSCHE, Friedrich. Escritos sobre Educação. Trad. Noéli Correia de Melo Sobrinho. Rio 

de Janeiro: PUC-Rio/Loyola, 2004. 

● PLATÃO. A República. Vols. 1-7. 9ª ed. Trad. Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2005. 

● STRECK, Danilo R. Rousseau & a Educação. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

● VEIGA-NETO, Alfredo. Foucault & a Educação. 3ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Língua Portuguesa 2 CÓDIGO: 26 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 2º 

PRÉ-REQUISITO: Língua Portuguesa 1 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 33h / 40 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0h / 0 aula 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Subsídios teórico-metodológicos relativos à prática de leitura e de produção de textos acadêmicos 

com ênfase no domínio da comunicação em situações de escrita, focalizando os gêneros textuais da 

ordem do expor e do argumentar: Relatório e artigo científico. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Proporcionar aos(às) alunos(as) do curso a habilidade de produzir textos científicos, 

reconhecendo as especificidades textuais, discursivas e linguísticas inerentes à esfera 

científica. 

 

 Específicos: 

Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Desenvolver habilidades para leitura e produção de textos escritos na/para a esfera científica; 

● Reconhecer as especificidades da linguagem científica; 

● Relacionar a norma linguística à elaboração da argumentação; 

● Produzir textos da ordem do expor e do argumentar: o Relatório e o artigo científico.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 



143 

 

1ª Unidade 

1. Leitura e produção textual técnico-científica; 

2. Leitura e produção de relatório. 

 

2ª Unidade 

1. Leitura e produção textual técnico-científica; 

2. Leitura e produção de artigo científico. 

  

3ª Unidade 

1. Produção textual técnico-científica; 

2. Leitura e produção de artigo científico. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas e dialogadas utilizando recursos audiovisuais. Leitura e análise de textos. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação será realizada por meio de provas teóricas e/ou produções de textos da esfera científica. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos e projetor multimídia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 
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● KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Desvendando os segredos do texto. 7ª ed. São Paulo: 

Cortês, 2011.  

● MOTTA – ROTH, Désirée; HENDGES, Graciela R. Produção Textual na Universidade. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2010.   

● SAUTCHUK, I. Produção dialógica do texto escrito. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  

 

 Complementar: 

 

● BASTOS, L. K. A produção escrita e a gramática. 3ª
.
 ed. São Paulo:  Martins Fontes, 2003.  

● BECHARA, E. O que muda com o novo acordo ortográfico. Rio de Janeiro: Lucerna, 2008.  

● GARCEZ, Lucília H. do Carmo. Técnica de Redação: O que é preciso para escrever bem. 

São Paulo: Martins Fontes - selo Martins, 2012 (Coleção ferramentas).  

● WACHOWICZ, Teresa Cristina. Análise linguística nos gêneros textuais. São Paulo: Saraiva, 

2012.   

● MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Redação de Artigos Científicos. São Paulo: 

Atlas, 2016.  
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Educação em Diversidade CÓDIGO: 27 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 2º 

PRÉ-REQUISITO: Não possui 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 33h / 40 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA:  

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Diversidades.  O conceito de identidade.  A concepção de Igualdade e diferença. Gênero, violência e 

poder. Sexualidade e orientação sexual. Relações étnico-raciais. Políticas afirmativas em Educação. 

Pessoas com deficiência. Implicações ao contexto educativo. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Problematizar diálogos a respeito das diversidades e sua relação com a educação, de forma a 

contribuir com uma formação crítica, humana, teórica e cidadã pautada na equidade, no 

enfrentamento das dicotomias entre os gêneros e na garantia dos direitos da pessoa com deficiência. 

 

 Específicos: 

Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Discorrer sobre os conceitos de identidade, igualdade e diferença; 

● Analisar a concepção de diversidade; 

● Realizar diálogos e fóruns de discussões sobre relações étnico-raciais, identidade de gênero, 

sexualidade e orientação sexual; 

● Analisar a relação entre gênero, violência e poder; 

● Discutir à luz das políticas educacionais as implicações para a escola tendo em vista o 

respeito aos direitos da pessoa com deficiência. 

 



146 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I.  O conceito de diversidade e a diversidade no âmbito educacional 

 

II.  A concepção de identidade 

 

III. Diferença e Igualdade 

 

IV. Sexualidade e Orientação Sexual 

 

V. Gênero e violência de gênero na escola: homofobia, lesbofobia e transfobia 

 

VI. Relações Étnicos-Raciais: Políticas afirmativas e implicações educacionais 

 

VII. Pessoa com Deficiência: ser diferente, mas não desigual! 

1.  Marcos legais, políticos e pedagógicos; 

2.  Implicações ao contexto educativo. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Utilização de recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia, 

computador). Aplicação de trabalhos individuais, apresentação de seminários. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

● Debates, participação às aulas e discussões; 

● Participação em seminários e realização de fórum de discussão; 

● O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 
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● O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

● O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Projetor multimídia, notebook, internet, câmera fotográfica, quadro branco, material para produção de 

materiais visuais entre outros. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● COVOLAN, Nadia Terezinha. OLIVEIRA, Daniel Canavese de. (orgs.) Educação & diversidade: a 

questão de gênero e suas múltiplas expressões. Rio de Janeiro: Editora Autografia, 2015. 

● Gênero e diversidade na escola: formação de professoras/es em gênero, orientação sexual e 

relações étnico-raciais. Livro de conteúdo. Rio de janeiro: cepesc; Brasília: SPM, 2009. 

● SILVA, Tomaz Tadeu da. (org.). HALL, Stuart; WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: a 

perspectiva dos estudos culturais. 9ª ed. Petropólis: Vozes, 2009. 

 

 Complementar: 

 

● CUNHA, M. I. Sala de aula: espaço de inovações e formação docente. In: Enricone D, Grillo M. 

(Org.) Educação Superior: vivências e visão de futuro. Porto Alegre: Edipucrs, 2005. 

● DESLANDES, Keila; LOURENÇO, Erika. (orgs.) “Por uma cultura dos direitos humanos na 

escola: Princípios meios e fins”. Universidade Federal de Ouro Preto-UFOP, 2012. 

● MOURA, Glória. O Direito à Diferença. In: MUNANGA, Kabengele. Superando o racismo na 

escola. SECAD/MEC, Brasília, 2005, p.69-82. 

● SIERRA, Jamil Cabral; SIGNORELLI, Marcos Claudio (orgs.). Diversidade e educação: 

intersecções entre corpo, gênero e sexualidade, raça e etnia. Matinhos: UFPR Litoral, 2014. 

● SCOTT, Parry; LEWIS, Liana; QUADROS, Marion Teodósio de.  Gênero, Diversidade e 

Desigualdades na Educação: Interpretações e reflexões para formação docente. Pernambuco: 

Universidade Federal do Pernambuco- Editora Universitária UFPE, 2009. 
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3º PERÍODO 

 

PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Matemática para o Ensino Médio 3 CÓDIGO: 31 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 3º 

PRÉ-REQUISITO: Matemática para o Ensino Médio 2 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 50h / 60 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 17h / 20 aulas 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Números complexos. Polinômios. Equações polinomiais. Geometria analítica plana. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Aprofundar o estudo dos números complexos, dos polinômios e das equações polinomiais, 

além de estudar as figuras geométricas planas associadas a um sistema ortogonal de coordenadas. 

Específicos: 

Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Definir e operar com números complexos na forma algébrica, bem como representá-los 

geometricamente; 

● Representar e operar um número complexo na forma polar; 

● Calcular potências e radicais de um número complexo na forma polar; 

● Identificar e calcular o valor numérico de um polinômio; 

● Definir identidade de polinômios e suas operações; 

● Reconhecer uma equação polinomial; 

● Enunciar o Teorema Fundamental da Álgebra e suas consequências; 

● Aplicar as relações de Girard em uma equação polinomial; 

● Calcular a distância entre dois pontos e as coordenadas do ponto médio de um segmento; 
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● Verificar se três pontos do plano cartesiano são colineares; 

● Calcular a área de um triângulo a partir das coordenadas do seu vértice; 

● Reconhecer os tipos de equações da reta bem como sua representação gráfica; 

● Identificar as posições relativas entre duas retas e calcular a distância de ponto à reta; 

● Determinar e reconhecer as equações geral e reduzida das cônicas; 

● Identificar as posições relativas entre: ponto e circunferência, reta e circunferências e duas 

circunferências. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1.  Números Complexos:  

1. Definição; 

2. Forma algébrica: representação geométrica e vetorial, conjugado de um número 

complexo; 

3. Potências da unidade imaginária; 

4. Operações; 

5. Representação geométrica, módulo e argumento; 

6. Forma trigonométrica ou polar; 

7. Operações na forma trigonométrica e suas implicações geométricas; 

8. Potenciação e radiciação de números complexos. 

 

2.  Polinômios: 

1. Definição: grau, coeficiente dominante e valor numérico de um polinômio; 

2. Identidade de polinômios; 

3. Adição, subtração e multiplicação de polinômios; 

4. Divisão de polinômios: método da chave, método dos coeficientes a determinar, dispositivo 

prático de Briot-Ruffini, Teorema do resto, divisões sucessivas. 

 

3.  Equações polinomiais: 

1. Equações polinomiais: Teorema fundamental da álgebra; 

2. Teorema da decomposição; 

3. Multiplicidade de uma raiz; 

4. Raízes complexas; 

5. Relações de Girard; 

6. Raízes racionais. 

 

4.  Geometria analítica plana: 

1. O sistema cartesiano ortogonal; 
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2. Estudo do ponto: localização de um ponto no plano; distância entre dois pontos; 

coordenadas do ponto médio de um segmento; razão de um segmento; mediana e 

baricentro; condição de alinhamento de três pontos; área de uma região triangular; 

3. Estudo da reta: equação geral, reduzida, segmentária e paramétrica de uma reta, posições 

relativas de duas retas no plano, condição de perpendicularidade de duas retas, medida do 

ângulo formado por duas retas, distância de um ponto a uma reta;  

4. Estudo da circunferência: equação reduzida e geral de uma circunferência; posições 

relativas entre um ponto e uma circunferência; posições relativas entre uma reta e uma 

circunferência; posições relativas entre duas circunferências,  

5. Estudo das cônicas: definição, elementos e equação reduzida, geral e paramétricas da 

elipse, parábola e hipérbole. 

6. Regiões do plano delimitadas por retas ou cônicas.  

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas com aplicação e resolução de listas de exercícios, seminários e trabalhos 

extraclasse. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos, listas de exercícios e projetor multimídia. 
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BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar. Vol. 6. 9ª ed. São Paulo: Atual, 2013. 

● IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar. Vol. 7. 9ª ed. São Paulo: Atual, 2013. 

● LIMA, Elon L. et al. A Matemática do Ensino Médio. Vol. 3. 11ª ed. Rio de Janeiro: SBM, 

2016.  

 

 Complementar: 

 

● DO CARMO, Manfredo P.  et al.  Trigonometria e Números Complexos. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

SBM, 2005. 

● DANTE, Luiz R. Matemática Contexto & Aplicações. Vol. 3. Ensino Médio. 1ª ed. São Paulo: 

Ática, 2012.  

● IEZZI, Gelson. et al. Matemática Ciências e Aplicações. Vol. 3. Ensino Médio. 5ª ed. São 

Paulo: Atual, 2010. 

● NETO, A. C. M. Tópicos de Matemática Elementar - Polinômios. Vol. 2. 2ª ed. Coleção do 

Professor de Matemática. Rio de Janeiro: SBM, 2012. 

● LIMA, Elon Lages. Coordenadas no Plano. Sociedade Brasileira de Matemática. Rio de 

Janeiro: SBM, 2012. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Cálculo 2 CÓDIGO: 32 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 3º 

PRÉ-REQUISITO: Cálculo 1 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 67h / 80 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0h / 0 aula 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Integral indefinida, integral definida, teorema fundamental do cálculo, técnicas de Integração. 

Aplicações da integral. Integrais impróprias. Sequências. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Compreender o Cálculo Integral para funções de uma variável real e suas aplicações. 

Proporcionar ao aluno o conhecimento das integrais impróprias de funções de uma variável real. 

Capacitar o aluno no trato das sequências numéricas. 

 

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Conhecer o conceito, métodos de cálculo e aplicações de integral; 

● Conhecer as propriedades de Integral como aplicações do Teorema Fundamental do Cálculo 

e suas aplicações; 

● Conhecer e determinar áreas de figuras cujos limites são determinados por funções; 

● Compreender a extensão do conceito de integral para intervalos de integração infinitos e em 

casos onde o integrando se torna infinito dentro dos intervalos de integração; 

● Classificar uma sequência numérica infinita segundo sua limitação e monotonia; 

● Compreender o significado de convergência de uma sequência numérica; 

● Compreender resultados que tratam da convergência de Sequências e suas propriedades. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

   I. Integração de funções de uma variável 

1. Primitivas e o conceito de integral (segundo Riemann); 

2. Teorema Fundamental do Cálculo; 

3. Mudança de variáveis em Integrais. Método da substituição; 

4. Integração por partes; 

5. Técnicas de integração: integrais trigonométricas; substituição trigonométrica; funções 

racionais por frações parciais; 

6. Aplicações da integral: comprimento de arco, volume e área de sólido de revolução, 

aplicações à Física, à Engenharia e à Estatística; 

7. Comprimento de arco e área de sólido em coordenadas polares. 

 

   II. Integração Imprópria 

1. Integrais impróprias de funções sob intervalos de integração infinitos; 

2. Integrais impróprias de funções com descontinuidades infinitas; 

3. Critério da comparação para determinar convergência ou divergência para integrais 

impróprias; 

4. Comprimento de arco usando Integração Imprópria. 

 

   III. Sequências 

1. Conceitos de sequências; 

2. Classificação: limitação e monotonia; 

3. Limite e convergência de sequências; 

4. Teoremas sobre convergência de sequências. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas com aplicação e resolução de listas de exercícios, seminários e trabalhos 

extraclasse. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos e projetor multimídia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● FLEMMING, Diva Maria; GONÇALVES Mirian Buss. Cálculo A e Cálculo B- Funções, Limite, 

Derivação e Integração. 5. ed., São Paulo: Prentice Hall, 2004. 

● STEWART, James. Cálculo. Vol. 1 e Vol 2. Ed. 7. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 

● THOMAS, George B. WEIR, Maurice D.; HASS, Joel. Cálculo. Vol. 1 e Vol.2. Ed. 12. São 

Paulo: Pearson, 2012. 

 

 Complementar: 

 

● APOSTOL, T.M. Cálculo. Vol.1. Reverté, 1994.  

● GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo. Vol. 1 e Vol. 2. Rio de Janeiro: Ed. LTC, 2001. 

 

● LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: Editora Harbra, s/d. 

● MUNEM, M. A.; FOULIS, D. J. Cálculo. Vol. 1, 2. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

● SIMMONS, G. F. Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 1. São Paulo: Ed. McGraw–Hill, s/d. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Argumentação Matemática CÓDIGO: 33 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 3º 

PRÉ-REQUISITO: Matemática para o Ensino Fundamental 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 67h / 80 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0h / 0 aula 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Introdução à Lógica. Argumentação Matemática. Técnicas de Demonstração. Introdução à Teoria dos 

Conjuntos. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

     Compreender a importância da Lógica para a Matemática, as estruturas de argumentação, as 

técnicas de demonstração e aprofundar conhecimentos sobre a teoria dos conjuntos e funções. 

  

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

● Compreender a importância da lógica e da linguagem simbólica para a Matemática; 

● Reconhecer e utilizar conectivos e sentenças lógicas através de tabelas lógicas; 

● Definir e diferenciar implicações e equivalências; 

● Conhecer e utilizar quantificadores em expressões matemáticas; 

● Aplicar a lógica a problemas do cotidiano; 

● Compreender a necessidade da argumentação matemática e seus diferentes tipos; 

● Estudar e aplicar técnicas de demonstração; 

● Aprofundar o estudo de conjuntos e operações entre conjuntos; 

● Definir e exemplificar relações de ordem, relações de equivalência e funções; 

● Efetuar operações com funções; 

● Compreender a enumerabilidade de conjuntos; 

● Enunciar e entender o Axioma da Escolha, o Lema de Zorn e o Princípio da Boa Ordem;  
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● Construir o conjunto dos números naturais através dos axiomas de Peano. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

5. Introdução à Lógica: 

a. Lógica proposicional; 

b. Conectivos e sentenças lógicas; 

c. Implicação e equivalência; 

d. Quantificadores; 

e. Problemas Envolvendo Raciocínio Lógico. 

 

6. Argumentação e Técnicas de Demonstração: 

a. Argumentação e demonstração; 

b. Tipos de argumentos; 

c. Definição e demonstração; 

d. Técnicas de demonstração. 

 

7. Introdução à Teoria dos Conjuntos: 

a. Conjuntos; 

b. Produto cartesiano, Relações e Funções; 

c. Enumerabilidade; 

d. Axioma da Escolha e suas aplicações; 

e. O conjunto dos números naturais. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas com aplicação e resolução de listas de exercícios, seminários e trabalhos 

extraclasse. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 
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dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos e projetor multimídia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● ALENCAR FILHO, E. Iniciação à Lógica Matemática. 21ª ed. São Paulo: Nobel, 2002. 

● MORAES FILHO, D. C. Um Convite à Matemática: com técnicas de demonstração e notas 

históricas. 3ª ed. São Paulo: SBM, 2016. 

● MACHADO, N. ORTEGOSA, M. Lógica e Linguagem Cotidiana. Belo Horizonte: Autêntica, 

2005. 

 

 Complementar: 

 

● CASTRUCCI, B. Introdução à Lógica Matemática. São Paulo: Nobel, 1982. 

● IEZZI, G.; MURAKAMI, C. Fundamentos de Matemática Elementar. Vol. 1. 8ª ed, Editora 

Atual, 2009. 

● CORDEIRO, D. Um Convite à Matemática: Fundamentos Lógicos com Técnicas de 

Demonstração, Notas Históricas e Curiosidades. 2ª ed. Campina Grande: EDUFCG, 2007. 

● HEFEZ, A. Curso de Álgebra. Vol. 1. Coleção Matemática Universitária, Rio de Janeiro: SBM, 

2003. 

● DOMINGUES, H. H. YEZZI, G. Álgebra Moderna, 4ª ed. São Paulo: Atual, 2003. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Prática de Laboratório de Ensino de Matemática 1 CÓDIGO: 34 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 3º 

PRÉ-REQUISITO: Matemática para o Ensino Fundamental 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 17h / 20 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 50h / 60 aulas 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

O Laboratório de Ensino de Matemática na formação inicial e continuada do professor de Matemática. 

As diferentes concepções em torno do Laboratório de Ensino de Matemática. O Laboratório de 

Ensino de Matemática como suporte à pesquisa acadêmica. Práticas pedagógicas para o ensino 

fundamental II em Matemática. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

     Compreender o Laboratório de Ensino de Matemática como espaço de ensino e aprendizagem em 

Matemática no ensino fundamental II. 

 

Específicos: 

     Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Refletir sobre os processos de ensino e aprendizagem da Matemática e as diferentes utilizações 

dos materiais didáticos; 

● Identificar o Laboratório de Ensino de Matemática como espaço para a discussão e 

desenvolvimento de habilidades voltadas para o planejamento da atividade docente; 

● Compreender as diferentes concepções em torno do Laboratório de Ensino de Matemática; 

● Desenvolver projetos didáticos que explorem o uso do Laboratório de Ensino de Matemática na 

aprendizagem dos conceitos, procedimentos e atitudes na sala de aula do ensino fundamental II, 

através de oficinas temáticas. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Unidade I -  O laboratório de ensino de Matemática na formação inicial e continuada do 

professor de Matemática 

1. A implementação e objetivos de um Laboratório de Ensino de matemática; 

2. A prática docente em Matemática no espaço do Laboratório de Matemática; 

3. Os materiais didáticos de manipulação enquanto recursos para as aulas em Matemática. 

 

Unidade II - As diferentes concepções em torno do laboratório de ensino de Matemática 

1. Concepções sobre o Laboratório de Ensino de Matemática no ambiente escolar; 

2. Experiências com Laboratório de Matemática no espaço escolar e acadêmico; 

3. Potencialidades didático-pedagógicas de um Laboratório de Matemática. 

 

Unidade III - Aplicações de projetos didáticos que explorem o laboratório de Matemática na 

sala de aula do Ensino Fundamental II 

1. O uso de materiais didáticos de manipulação e o processo de ensino-aprendizagem; 

2. Organização do Laboratório de Ensino de Matemática para apoio a formação de professores; 

3. Desenvolvimento e uso de materiais didáticos no ensino de Matemática; 

4. Organização de propostas de atividades com materiais didáticos de manipulação; 

5. Oficinas voltadas para o ensino fundamental II – modelagem .... 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

● As aulas serão dialogadas alternando-se momentos de exposição com momentos de discussões 

utilizando-se o material bibliográfico e construção de materiais didáticos de manipulação; 

● Dar-se-á ênfase às atividades desenvolvidas individualmente, como também através de grupos de 

estudo para que sejam adquiridas características como cooperação e trocas de experiência entre 

os discentes; 
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● Além das atividades desenvolvidas em sala de aula, serão disponibilizadas atividades extras 

relativas às temáticas discutidas em sala. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação será realizada em um processo contínuo a fim de diagnosticar a aprendizagem do aluno 

e a prática metodológica do professor, através de alguns instrumentos e critérios abaixo descritos: 

● As atividades propostas, que permitam ao professor obter informações sobre habilidades 

cognitivas, atitudes e procedimentos dos alunos, em situações naturais e espontâneas; 

● Tais atividades serão trabalhadas em grupos ou individualmente, onde os alunos terão como 

fonte de pesquisa, dentre outras, os materiais fornecidos pelo professor, por eles confeccionadas 

e o livro didático indicado; 

● Avaliação de aprendizagem, contemplando questões discursivas, apresentação de seminários, 

pesquisas, entrega de relatórios e resumos de atividades. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos, computador manual, projetor multimídia, vídeos didáticos, 

Laboratório de Ensino de Matemática, jogos temáticos (Tangram, quadrado mágico, poliminós, trilhas 

e dominós) e materiais didáticos diversos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● LORENZATO, S. (org.). O Laboratório de Ensino de Matemática na Formação de 

Professores. Campinas, SP: Autores Associados, 2006.  

● RÊGO, R. G.; RÊGO, R. M. e VIEIRA, K. M. Laboratório de Ensino de Geometria. Campinas, 

SP: Autores Associados, 2012. 

● RÊGO, R. G. e RÊGO, R. M. Matematicativa. Campinas - SP: Autores Associados, 2013. 
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 Complementar: 

 

● LORENZATO, Sergio (Org.) Para Aprender Matemática. Campinas, SP: Autores Associados, 

2006. (Coleção Formação de Professores). 

● SMOLE, K. S., DINIZ, M. I., PESSOA, N. e ISHIHARA, C. Coleção Cadernos do Mathema – 

Jogos de Matemática do 6
o
 ao 9

o
 ano. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

● SILVA, M. S. da. Clube de Matemática: Jogos educativos. Campinas, SP: Papirus, 2004. 

● RODRIGUES, R. F., KHIDIR, K. S., CARVALHO, R. A. de (Org.). Construção de saberes em 

Laboratórios: ensino e pesquisa mediados pela extensão. Goiânia: Gráfica e Editora América, 

2013. 

● JANOS, M. Matemática e natureza. São Paulo: Livraria da Física, 2009. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Sociologia da Educação CÓDIGO: 35 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 3º 

PRÉ-REQUISITO: Não possui 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 33h / 40 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0h / 0 aula 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

A educação e as teorias sociológicas clássicas. A educação e as teorias sociológicas no século XX. A 

análise sociológica da educação contemporânea. A educação e os novos blocos hegemônicos (por 

Michael Apple). 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

       Entender a educação como um fenômeno presente em toda e qualquer sociedade 

humana e, neste sentido, portanto, é um objeto privilegiado da Sociologia, ciência 

preocupada em revelar como se dão as relações construídas coletivamente pelos homens e 

mulheres, em sociedade. 

 

Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

• Explicar como Durkheim articula suas concepções, profundamente marcadas pelo positivismo 

comtiano da ordem e do progresso, a partir da noção de que a educação é o processo pelo 

qual nos tornamos membros da sociedade;  

• Apontar, com base na interpretação que Marx e Engels fizeram da sociedade capitalista do 

século XIX, qual educação serve a uma sociedade de classes e, para além dessa análise 

conceitual, refletir como deve atuar aquele que pretende, através da educação, contribuir para 

transformar a realidade;  
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• Discutir as principais ideias de Max Weber com relação ao fato da educação se constituir no 

modo como os homens, ou determinados tipos de homens, se preparam para desenvolver uma 

ação social, de forma a atender a um determinado tipo de dominação, entre eles o racional-

legal, que exige a criação de um comportamento burocrático que vai acarretar o 

desenvolvimento de um sistema de educação que enfatiza a “pedagogia do treinamento”, 

deixando de lado a formação do Homem; 

• Analisar as principais contribuições de outros pensadores sociais: o italiano Antonio Gramsci, 

com sua crença inabalável na educação como aquela ação que, possibilitando a formação de 

intelectuais orgânicos, leva, também à organização de uma nova cultura; o húngaro-germânico 

Karl Mannheim, que se refere à possibilidade de se pensar o binômio planificação democrática 

e educação e retoma a formulação de Max Weber sobre a “pedagogia do treinamento”, 

atribuindo-lhe novas perspectivas, e os franceses Bourdieu e Passeron, chamados também de 

crítico-reprodutivistas – que desenvolveram a tese de Louis Althusser expressa em Os 

aparelhos ideológicos de Estado. 

• Interpretar alguns argumentos do professor estadunidense Michael Apple que facilitam a 

compreensão do que a sociedade do Terceiro Milênio coloca como exigências para a 

educação. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. A educação e as teorias sociológicas clássicas 

1. Sociedade, educação e vida moral: o ponto de vista de Durkheim 

2. Sociedade, educação e emancipação: a perspectiva de Marx e Engels 

3. Sociedade, educação e desencantamento: a perspectiva de Max Weber 

 

II. A educação e as teorias sociológicas no século XX 

1. Gramsci e a reforma intelectual e moral 

2. Karl Mannheim e a luz no fim do túnel 

3. Bourdieu e Passeron e os esquemas reprodutores 

 

III. A análise sociológica da educação contemporânea 

1. Estruturas, sujeitos e processos 

2. Capitalismo, Estado e sociologia 
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3. Sociedade, economia, política e educação 

 

IV. A educação e os novos blocos hegemônicos (por Michael Apple) 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas dialogadas, discussões e debates em sala, estudo de textos, análise de vídeos e 

filmes, seminários, trabalhos individuais e em grupo (orais e escritos). 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação será processual, somativa e final, considerando a qualidade da participação dos 

estudantes na apresentação de trabalhos, interação nas discussões e atividades propostas. Os 

instrumentos avaliativos serão: produção de textos dissertativos, pesquisa e sistematização de 

estudos, seminários, prova escrita, análise e elaboração de planos de ensino. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Apostilas, livros, artigos, projetor multimídia, computador com acesso à internet (Biblioteca). 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● RODRIGUES, Alberto. Tosi. Sociologia da educação. 6.ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2011. 

● SAVIANI, Demerval. Escola e Democracia. São Paulo: Autores Associados, 2008. 

● VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Para onde vai o Professor? Resgate do professor 

como sujeito de transformação. 8. ed. São Paulo: Libertad, 2001. 
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 Complementar: 

●  

● BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Educação, sociedade e 

trabalho: abordagem sociológica da educação / Ricardo Gonçalves Pacheco e Erasto Fortes 

Mendonça. – Brasília: Universidade de Brasília, Centro de Educação a Distância, 2006. 88 p. 

Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13155. Acesso em: 

13 jan. 2016. 

● DUBET, François. O que é uma escola justa?: a escola das oportunidades. Trad. Ione Ribeiro 

Valle. São Paulo: Cortez, 2008. 

● LIBÂNEO, José Carlos. Adeus Professor, Adeus Professora? Novas exigências educacionais 

e profissão docente. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13155
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Didática Geral CÓDIGO: 36 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 3º 

PRÉ-REQUISITO: Não possui 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 33h / 40 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0h / 0 aula 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Didática, identidade e profissionalização docente. Bases teórico-metodológicas que fundamentam a 

ação educativa. Planejamento de ensino. Avaliação da aprendizagem. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

     Conhecer a Didática e suas contribuições para a formação e atuação docente. 

 

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

• Identificar como a função mediadora da Didática pode contribuir para a construção da 

identidade profissional docente; 

• Caracterizar e problematizar a prática pedagógica em sua relação com os aspectos políticos, 

econômicos, sociais e culturais; 

• Estudar as principais bases teórico-metodológicas que fundamentam a ação educativa; 

• Reconhecer a unidade entre objetivos, conteúdos e métodos como espinha dorsal das tarefas 

docentes de planejamento, direção do processo de ensino e aprendizagem e avaliação. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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I. Didática e formação docente  

1. Didática: conceito, aspectos históricos e objeto de estudo; 

2. A Didática na formação de professores; 

3. Identidade e profissionalização docente; 

4. A função social da escola e dos professores; 

5. A prática docente frente às novas tecnologias aplicadas ao ensino. 

 

II. Bases teórico-metodológicas que fundamentam a ação educativa 

1. Tendências Pedagógicas e o processo de ensino-aprendizagem; 

2. Currículo: implicações didático-metodológicas. 

 

III. Planejamento de ensino 

1. Fundamentos teóricos e práticos; 

2. Elaboração de objetivos; 

3. Conteúdos: seleção, organização e operacionalização; 

4. Interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade; 

5. Tipos de planejamento; 

6. Articulação dos tipos de planejamento com o projeto político-pedagógico. 

 

IV. Avaliação da aprendizagem 

1. A avaliação e suas implicações no sucesso/fracasso escolar; 

2. Formação do professor e qualidade do ensino; 

3. Teoria das Inteligências Múltiplas; 

4. A avaliação na legislação educacional atual; 

5. Modalidades de avaliação; 

6. Instrumentos e técnicas de avaliação. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas dialogadas, discussões e debates em sala, estudo de textos, análise de vídeos e 

filmes, seminários, trabalhos individuais e em grupo (orais e escritos). 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação será processual, somativa e final, considerando a qualidade da participação dos 

estudantes na apresentação de trabalhos, interação nas discussões e atividades propostas. Os 

instrumentos avaliativos serão: produção de textos dissertativos, pesquisa e sistematização de 

estudos, seminários, prova escrita, análise e elaboração de planos de ensino. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Apostilas, livros, artigos, projetor multimídia, computador com acesso à internet (Biblioteca). 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● HOFFMAN, Jussara. Avaliação Mito & Desafio: uma perspectiva construtivista. 29. ed. Porto 

Alegre: Mediação, 2000. 

● IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a 

incerteza. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

● LIBÂNEO, José Carlos. Didática. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2013.  

 Complementar: 

 

● ALVES, Rubens. Conversas com quem gosta de ensinar. 22. ed. São Paulo: Cortez, 1988.  

● CECCON, Claudius. A vida na escola e a escola na vida. 40 ed., Petrópolis: Editora Vozes 

em co-edição com IDAC, 2008. 
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● FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 43.ed. 

São Paulo: Paz e Terra, 2011. 

● LIBÂNEO, José Carlos. Adeus Professor, Adeus Professora? Novas exigências educacionais 

e profissão docente. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

● VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Para onde vai o Professor? Resgate do professor 

como sujeito de transformação. 8. ed. São Paulo: Libertad, 2001. 
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4º PERÍODO 

 

PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Álgebra Linear 1 CÓDIGO: 41 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 4º 

PRÉ-REQUISITO: Matemática para o Ensino Médio 2; Álgebra Vetorial e Geometria Analítica 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 67h / 80 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0h / 0 aula 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Espaços Vetoriais. Transformações Lineares. Diagonalização de Operadores e Produto Interno. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

     Proporcionar ao estudante uma visão integrada dos conceitos de álgebra linear e suas aplicações, 

tornando o estudante capaz de reconhecer e resolver problemas na área, associados a futuras 

disciplinas e/ou outros projetos a que se engajarem. 

 

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Estabelecer os conceitos e propriedades básicas de espaços vetoriais finitamente gerados; 

● Identificar / reconhecer transformações lineares e suas aplicações; 

● Apresentar o conceito de autovalores e autovetores como base nas aplicações de 

diagonalização de operadores; 

● Definir produto interno em um espaço vetorial e estabelecer medidas e ângulos entre vetores. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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I. Espaços Vetoriais: 

1. Espaços Vetoriais; 

2. Subespaços Vetoriais; 

3. Combinação Linear, Dependência e Independência Linear; 

4. Bases e Dimensão. 

 

II. Transformações Lineares: 

1. Transformações Lineares; 

2. Núcleo e Imagem de uma Transformação Linear; 

3. Transformação Inversa; 

4. Isomorfismos; 

5. Matriz de uma Transformação Linear; 

6. Matriz de Mudança de Base. 

 

III. Diagonalização de Operadores: 

1. Autovalor e Autovetor; 

2. Polinômio Característico; 

3. Diagonalização de Operadores; 

4. Polinômio Minimal. 

 

IV. Produto Interno 

1. Produto Interno; 

2. Norma; 

3. Ortogonalidade; 

4. Ortogonalização de Gram-Schimidt; 

5. Complemento Ortogonal. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas com aplicação e resolução de listas de exercícios, seminários e trabalhos 

extraclasse. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos, projetor multimídia, computador, softwares. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Álgebra Linear. 2ª ed. Pearson: São Paulo, 1995. 

● ANTON, Howard. HORRES, Chris. Álgebra Linear com Aplicações. 10ª ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2012. 

● BOLDRINI, José Luiz. et al. Álgebra Linear. 3ª ed. São Paulo: Harbra, 1986. 

 

 Complementar: 

 

● CALLIOLI, Carlos A. et al. Álgebra Linear e Aplicações. 6ª ed. Rev. São Paulo: Atual, 2013. 

● COELHO, Flávio Ulhoa. et al. Um curso de Álgebra Linear. 2ª ed. São Paulo: EDUSP. 2013. 

● LIMA, Elon Lages. Álgebra Linear. 9ª ed. Coleção Matemática Universitária. Rio de Janeiro: 

IMPA, 2016. 

● LIPSCHUTZ, Seymor; LIPSON, Marc. Álgebra Linear. 4ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 

● STRANG, Gilbert. Álgebra Linear e suas Aplicações. 4ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 

2009. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Cálculo 3 CÓDIGO: 42 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 4º 

PRÉ-REQUISITO: Cálculo 2; Álgebra Vetorial e Geometria Analítica 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 67h / 80 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0h / 0 aula 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Séries Numéricas Infinitas. Séries de Potências. Funções de várias variáveis. Limites e continuidade 

de funções de várias variáveis. Derivadas parciais. Integrais Duplas. Integrais Triplas. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Compreender as propriedades das sequências numéricas e das séries numéricas. Estender o 

conceito de séries para funções de uma variável real para as séries de potências infinitas. 

Compreender os conceitos algébricos e geométricos relacionados do cálculo diferencial e integral de 

funções reais de várias variáveis reais, generalizando ideias do cálculo diferencial e integral de 

funções de uma variável real. 

 

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Compreender a definição de uma série numérica infinita e classificá-las segundo a natureza 

de seus termos; 

● Investigar a convergência das Séries Numéricas Infinitas por meio da definição de limites das 

somas parciais; 

● Aplicar os critérios de determinação de convergência ou divergências nas classes de séries 

de termos positivos e alternadas; 
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● Determinar o domínio de uma função definida por uma série de potências, seu intervalo de 

convergência e representar as principais funções elementares do cálculo em séries de 

potências; 

● Aplicar os conceitos de diferenciabilidade e integrabilidade nas séries de potências; 

● Compreender as características das séries de Taylor, MacLaurin e Binomial. 

● Compreender a utilização das curvas e superfícies de nível na identificação de superfícies; 

● Construir os conceitos de derivada parcial para funções de várias variáveis, de 

diferenciabilidade, regra da cadeia, derivadas direcionais, planos tangentes e retas normais; 

● Determinar máximos e mínimos de funções de várias variáveis; 

● Compreender o conceito de integrais duplas e aplicações; 

● Compreender o conceito de integrais triplas e aplicações; 

● Mudança de coordenadas em integrais duplas e triplas. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. Séries Numéricas Infinitas 

8. Fundamentos gerais de séries numéricas; 

9. Série geométrica, série harmônica, séries de encaixe e p-séries; 

10. Teste do n-ésimo termo (teste de divergência); 

11. Testes de convergência para séries de termos positivos: comparação, integral e 

comparação no limite; 

12. Testes de convergência para séries alternadas. 

 

II. Séries de Potências 

1. Definições e exemplos; 

2. Intervalos de convergências; 

3. Derivação e integração; 

4. Polinômio de Taylor; 

5. Série binomial. 

 

III. Funções de várias variáveis reais 

5. Domínio e imagem; 

6. Curvas e superfícies de nível; 

7. Gráficos; 

8. Limite e continuidade de uma função de várias variáveis. 

 

IV. Derivadas de funções de várias variáveis 
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1. Derivadas parciais; 

2. Diferenciabilidade; 

3. Derivada direcional e vetor gradiente; 

4. Regra da cadeia, plano tangente e reta normal; 

5. Funções definidas implicitamente; 

6. Funções inversas e jacobianos; 

7. Derivadas de ordem superior; 

8. Problemas de máximos e mínimos; 

9. Métodos dos multiplicadores de Lagrange. 

 

V. Integrais Múltiplas 

1. Integral dupla; 

2. Cálculo de integral dupla. Inversão da ordem de integração; 

3. Mudança de Variável. Coordenadas polares; 

4. Considerações físicas: massa, centro de massa e momento de inércia; 

5. Integrais triplas; 

6. Mudança de Variável. Coordenadas esféricas e coordenadas cilíndricas; 

7. Considerações físicas: massa, centro de massa e momento de inércia. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas com aplicação e resolução de listas de exercícios, seminários e trabalhos 

extraclasse. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 
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RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos e projetor multimídia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● FLEMMING, Diva. M. GONÇALVES, Mirian B. Cálculo B: Funções de várias variáveis, 

integrais múltiplas, integrais de linha e de superfície. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2007. 

● STEWART, James. Cálculo. Vol. 2. 7ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 

● THOMAS, George B. WEIR, Maurice D. HASS, Joel. Cálculo. Vol. 2. 12ª ed. São Paulo: 

Pearson, 2012. 

 

 Complementar: 

 

● APOSTOL, T. M. Cálculo I e II. Reverté, 1994.  

● GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo. Vol. 2, 3 e 4. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 

● LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 2. São Paulo: Harbra, s/d. 

● MUNEM, M. A. FOULIS, D. J. Cálculo. Vol. 2. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

● SIMMONS, G. F. Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 2. São Paulo: Ed. McGraw–Hill, s/d. 
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PLANO DE ENSINO 

 NOME DA DISCIPLINA: Didática da Matemática CÓDIGO: 43 

 CURSO: Licenciatura em Matemática 

 SEMESTRE: 4º 

 PRÉ-REQUISITO: Didática Geral 

 CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 67h / 80 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0h / 0 aula 

 DOCENTE RESPONSÁVEL:  

EMENTA 

 

Fundamentos norteadores das pesquisas em didática da matemática. Teoria das situações didáticas. 

Trajetória do saber e a transposição didática. Referências da didática da matemática. Obstáculos 

epistemológicos e didáticos. Avaliação, contrato didático e efeitos didáticos. Engenharia didática 

enquanto metodologia de pesquisa. Metodologia de sala de aula invertida.  

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

      Trabalhar aspectos da didática da matemática na formação docente. 

 

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Entender o papel da didática para a formação do professor de Matemática; 

● Compreender abordagens de Vygotsky e Piaget que fundamentam as pesquisas em didática 

da matemática; 

● Entender os aspectos norteadores da transposição dos saberes e da transposição didática a 

partir de diferentes situações; 

● Discutir aspectos do saber matemático e do trabalho do professor no processo de ensino-

aprendizagem; 

● Distinguir obstáculos didáticos e epistemológicos; 

● Estudar elementos da didática da matemática e suas relações com metodologias de ensino; 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Unidade I   

1. Noções de Didática e fundamentos norteadores das pesquisas em didática da matemática 

2. Teoria das situações didáticas 

3. Trajetória do saber e a transposição didática 

4. Referências da didática da matemática 

 

Unidade II 

1. Obstáculos epistemológicos e didáticos 

2. Avaliação, contrato didático e efeitos didáticos 

3. Engenharia didática enquanto metodologia de pesquisa 

 

Unidade III 

1. Abordagens didáticas na prática de ensino de matemática 

2. Uma abordagem piagetiana para o ensino de matemática 

3. Concepções da teoria de Vygotsky no ensino de matemática 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas e discursivas com base no aporte teórico e pesquisas, proposta de seminários e 

trabalhos extraclasse.  

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 
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Livros, apostilas, projetor multimídia, lousa, pinceis e apagador. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

● PAIS, Luiz Carlos. Didática da Matemática: Uma análise da influência francesa. 2ª ed. 

Autêntica, São Paulo, 2001. 

● D´AMORE, Bruno. Elementos de Didática da Matemática. Tradução de Maria Cristina 

Bonomi. São Paulo: Editora da Física. 2007. 

● MAIO, Waldemar De; CHIUMMO, Ana. Fundamentos de Matemática. In: Didática da 

Matemática. Rio de Janeiro: LTC, 2012.  

 

 Complementar: 

● ALMOULOUD, Saddo Ag. Fundamentos da Didática da Matemática. Curitiba: UFPR, 2007. 

● BROUSSEAU, Guy. Introdução ao estudo das situações didáticas. São Paulo: Ática, 2008. 

● NETO, Ernesto Rosa. Didática da Matemática. Ática: São Paulo, 2008. 

● PARRA, Cecília; SAIZ, Irma. Didática da Matemática: reflexões psicopedagógicas. Porto 

Alegre, Artes Médicas, 1996. 

● SCHMITZ, Elieser Xisto da Silva. Sala de aula invertida: uma abordagem para combinar 

metodologias ativas e engajar alunos no processo de ensino-aprendizagem. Programa de 

Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais em Rede-CE/UFSM. Disponível em: 

https://nte.ufsm.br/images/PDF_Capacitacao/2016/RECURSO_EDUCACIONAL/Ebook_FC.p

df 

  

https://nte.ufsm.br/images/PDF_Capacitacao/2016/RECURSO_EDUCACIONAL/Ebook_FC.pdf
https://nte.ufsm.br/images/PDF_Capacitacao/2016/RECURSO_EDUCACIONAL/Ebook_FC.pdf
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Prática de Laboratório de Ensino de Matemática 2 CÓDIGO: 44 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 4º 

PRÉ-REQUISITO: Prática de Laboratório de Ensino de Matemática 1 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 17h / 20 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 50h / 60 aulas 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

O Laboratório de Ensino de Matemática como espaço de aprendizagem: limites, possibilidades e 

contribuições. O uso de materiais didáticos de manipulação. Oficinas de Ensino de Matemática. 

 

OBJETIVO 

 

Geral: 

     Perceber a importância do Laboratório de Ensino de Matemática como espaço de ensino e 

aprendizagem em Matemática no ensino médio. 

 

Específicos: 

     Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Conhecer como os materiais didáticos de manipulação, os softwares computacionais, e as 

tecnologias da informação podem contribuir no processo de compreensão de conceitos 

matemáticos. 

● Construir diferentes materiais didáticos de manipulação relacionados ao estudo da matemática do 

ensino médio, através de oficinas temáticas. 

● Perceber como o uso de materiais didáticos estruturados, não estruturados, jogos, desafios e 

quebra-cabeças matemáticos podem contribuir no processo de ensino-aprendizagem em 

Matemática. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Unidade I - O Laboratório de Ensino de Matemática como espaço de aprendizagem 

1. Limites, possibilidades e contribuições; 

2. O processo de construção do Laboratório de Ensino de Matemática nas escolas: resistências, 

dificuldades e perspectivas. 

 

Unidade II - As contribuições do Laboratório de Ensino de Matemática no processo de ensino-

aprendizagem 

1. A utilização de materiais didáticos de manipulação 

2. Softwares computacionais voltados ao ensino de Matemática. 

3. Projetos que envolvem o uso de tecnologia da informação no ensino de Matemática. 

 

Unidade III - Aplicações de projetos didáticos que explorem o Laboratório de Matemática na 

sala de aula do ensino médio (oficinas de Matemática) 

1. Propostas de atividades com material didático de manipulação; 

2. Construção e apresentação de diferentes atividades que explorem o uso de materiais didáticos 

de manipulação; 

3. A importância da diversificação de práticas didático-metodológicas no espaço do Laboratório de 

Matemática. 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

● As aulas serão dialogadas alternando-se momentos de exposição na lousa e/ou data show, com 

momentos de discussões utilizando-se o material bibliográfico e construção de materiais didáticos 

de manipulação; 

● Dar-se-á ênfase às atividades desenvolvidas individualmente, como também através de grupos de 

estudo para que sejam adquiridas características como cooperação e trocas de experiência entre 

os discentes; 
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● Além das atividades desenvolvidas em sala de aula, serão disponibilizadas atividades extras 

relativas às temáticas discutidas em sala. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação será realizada em um processo contínuo a fim de diagnosticar a aprendizagem do aluno 

e a prática metodológica do professor, através de alguns instrumentos e critérios abaixo descritos: 

● As atividades propostas, que permitam ao professor obter informações sobre habilidades 

cognitivas, atitudes e procedimentos dos alunos, em situações naturais e espontâneas; 

● Tais atividades serão trabalhadas em grupos ou individualmente, onde os alunos terão como 

fonte de pesquisa, dentre outras, os materiais fornecidos pelo professor, por eles confeccionadas 

e o livro didático indicado; 

● Avaliação de aprendizagem, contemplando questões discursivas, apresentação de seminários, 

pesquisas, entrega de relatórios e resumos de atividades. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos, computador manual, projetor multimídia, vídeos didáticos, 

softwares computacionais, calculadoras científicas, Laboratório de Ensino de Matemática, jogos e 

materiais didáticos voltados para os conteúdos do ensino médio (Torre de Hanói, sólidos geométricos 

diversos). 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Básica: 

● SMOLE, K. S., DINIZ, M. I., PESSOA, N. e ISHIHARA, C. Coleção Cadernos do Mathema – 

Jogos de Matemática do 1
o
 ao 3

o
 ano. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

● CONTADOR, P. R. M. A matemática na arte e na vida. São Paulo: Livraria da Física, 2007. 

● MENDES, I. A. Matemática e investigação em sala de aula: tecendo redes cognitivas na 

aprendizagem. Ed. rev. e ampl. – São Paulo: Livraria da Física, 2009. 

 

 Complementar: 
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● CRATO, N. A matemática das coisas: do papel A4 aos cordões de sapatos, do GPS às rodas 

dentadas. São Paulo: Livraria da Física, 2009. 

● JANOS, M. Matemática e natureza. São Paulo: Livraria da Física, 2009. 

● LORENZATO, S. (org.). O Laboratório de Ensino de Matemática na Formação de 

Professores. Campinas, SP: Autores Associados, 2006. (Coleção Formação de Professores).  

● RÊGO, R. G.; RÊGO, R. M. e VIEIRA, K. M. Laboratório de Ensino de Geometria. Campinas, 

SP: Autores Associados, 2012. 

● BARBOSA, R. M. Conexões e Educação Matemática: brincadeiras, explorações e ações. Vol. 

II. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Libras CÓDIGO: 45 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 4º 

PRÉ-REQUISITO: Educação em Diversidade 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 33h / 40 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0h / 0 aula 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

História da Língua de Sinais. Concepção sociocultural sobre a surdez e implicações sociais, 

linguísticas, legais e culturais. Abordagens educacionais para educação de surdos: oralismo, 

comunicação total e bilinguismo. Introdução aos aspectos fonéticos, morfológicos e sintáticos da 

Libras. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

    Compreender o processo histórico da Língua Brasileira de Sinais, sua estrutura e principais 

repercussões no campo linguístico, na cultura surda e educação das pessoas surdas. 

 

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

• Discutir a mudança conceitual sobre as pessoas surdas ao longo da história; 

• Analisar o status atribuído à língua de sinais nas filosofias educacionais para surdos: oralismo, 

comunicação total e bilinguismo; 

• Reconhecer aspectos da identidade e cultura surda; 

• Discriminar os aspectos fonológicos e morfossintáticos da Libras; 

• Praticar conversação básica conforme léxico abordado na disciplina. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. História da Língua de Sinais e sua evolução aqui no Brasil 

1. Principais fatos históricos sobre as línguas de sinais no mundo e no Brasil; 

2. As comunidades linguísticas de surdos; 

3. Mitos sobre as línguas de sinais. 

 

II. Filosofias educacionais para a educação de surdos 

1. Oralismo; 

2. Comunicação Total; 

3. Bilinguismo. 

 

III. O reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais e principais desdobramentos  

1. Lei 10436/2002 (Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências.); 

2. Decreto 5626/2005 (Regulamenta a Lei 10436/2002). 

 

IV. A cultura surda  

1. O Povo Surdo; 

2. Artefatos Culturais do Povo surdo; 

3. A cultura e a Identidade Surda. 

 

V. Aspectos fonológicos da Língua Brasileira de Sinais 

1. Os parâmetros fonológicos da Libras; 

2. Pares mínimos; 

3. A estrutura sublexical: simultaneidade e sequencialidade. 

 

VI. Aspectos morfológicos da Língua Brasileira de Sinais 
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1. A marcação de gênero; 

2. Processos de derivação da Libras; 

3. Classificação verbal da Libras. 

 

VII. Aspectos sintáticos da Língua Brasileira de Sinais 

1. A sintaxe espacial; 

2. Estrutura da frase em Libras: sentenças afirmativas, interrogativas e negativas. 

 

VIII. Língua de Sinais (básico)  

1. Alfabeto datilológico; saudações; pronomes; advérbios; números e quantidade; relações de 

parentesco; valores monetários; noções de tempo; calendário; meios de comunicação; tipos de 

verbos; animais; objetos; classificadores; meios de transportes; alimentos; profissões, material 

escolar, adjetivos. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Utilização de recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia, 

computador). Aplicação de trabalhos individuais, apresentação de seminários. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

• Avaliações escritas; 

• Relatórios de algumas atividades práticas; 

• Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

• O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

• O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

• O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 
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Projetor multimídia, notebook, internet, câmera fotográfica, quadro branco, material para produção de 

materiais visuais entre outros. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● QUADROS, Ronice de; KARNOPP, Lodenir B. Língua Brasileira de Sinais: Estudos 

linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

● SANTANA, Ana Paula. Surdez e Linguagem: aspectos e implicações neurolinguísticas. São 

Paulo: Plexus, 2007. 

● COUTINHO, Denise. LIBRAS – Língua Brasileira de sinais e Língua Portuguesa: 

semelhanças e diferenças. João Pessoa: Ideia. Vol. I, 1996. 

 

 

 Complementar: 

 

● BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma gramática da língua de sinais. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, UFRJ, 1995. 

● CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua 

de Sinais Brasileira. 3ª Ed. São Paulo: Edusp, 2001. VlI e II. 

● COUTINHO, Denise. Libras e língua portuguesa: semelhanças e diferenças. João Pessoa: 

Arpoador, Vol. II, 2000. 

● FERNANDES, Eulália. Linguagem e Surdez. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

● FILIPE, Tanya A. Libras em Contexto: curso básico, livro do professor e do estudante 

cursista. Programa Nacional de Apoio à Educação dos surdos, Brasília, MEC; SEESP, 2001. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Metodologia do Trabalho Científico CÓDIGO: 46 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 4º 

PRÉ-REQUISITO: Não possui 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 33h / 40 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0h / 0 aula 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Pesquisa: conceito, interesse, importância, tipos e fases da pesquisa. Projeto de pesquisa. 

Publicações e relações técnicas. Nível de profundidade das pesquisas. Estudo exploratório, descritivo 

e causativo. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

       Proporcionar elementos metodológicos para a elaboração de trabalhos científicos. 

Aplicar métodos e técnicas de trabalho. Identificar a especificidade de conhecimento científico 

e retém como fundamental a relação e articulação entre teoria e método. Introduzir o uso 

adequado de vocábulos. 

 

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Conhecer as técnicas de trabalho intelectual: Técnica de leitura (análise textual, temática, 

interpretativa e problematização); Técnica de documentação (temática, bibliográfica e geral). 

● Estudar a Ciência e o método científico: Natureza e objetivos da ciência; Distinção entre 

conhecimento científico e "bom senso"; Método científico (conceituação, características, 

problema, hipótese, teoria e lei). 

● Compreender a Pesquisa bibliográfica como função teórica: Conceito e importância; Fases da 

pesquisa bibliográfica; Escolha do assunto (seleção e delimitação); Levantamento 
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bibliográfico (documento e uso da biblioteca); Obtenção das informações (leitura e tomada 

dos apontamentos); Relatório. 

● Entender a forma como se dá a comunicação científica: conceituação e importância; Formas 

de comunicação científica; Estrutura interna do relatório; Citações bibliográficas; 

Apresentação física de relatório. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. Técnicas de trabalho intelectual  

1. Técnica de leitura (análise textual, temática, interpretativa e problematização).  

2. Técnica de documentação (temática, bibliográfica e geral).  

 

II. Ciência e o método científico  

1. Natureza e objetivos da ciência.  

2. Distinção entre conhecimento científico e "bom senso".  

3. Método científico (conceituação, características, problema, hipótese, teoria e lei).  

 

III. Pesquisa bibliográfica como função teórica  

1. Conceito e importância  

2. Fases da pesquisa bibliográfica  

3. Escolha do assunto (seleção e delimitação)  

4. Levantamento bibliográfico (documento e uso da biblioteca)  

5. Obtenção das informações (leitura e tomada dos apontamentos)  

6. Relatório.  

 

IV. Comunicação científica  

1. Conceituação e importância.  

2. Formas de comunicação científica  

3. Estrutura interna do relatório  
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4. Citações bibliográficas  

5. Apresentação física de relatório.  

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Utilização de recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia, 

computador). Aplicação de trabalhos individuais, apresentação de seminários. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

• Avaliações escritas; 

• Relatórios de algumas atividades práticas; 

• Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

• O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

• O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

• Será dada grande importância à prática da leitura e produção escrita. 

• O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Projetor multimídia, notebook, internet, câmera fotográfica, quadro branco, material para produção de 

materiais visuais entre outros. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● CERVO, A., BERVIAN, P. Metodologia Científica. 4ª ed. São Paulo: Câmara do Livro, 1996. 

● DEMO, P. Pesquisa: Princípio Científico e Educativo. 5ª ed. São Paulo: Cortez, 1996. 

● SEVERINO, A. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez, 1998. 
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 Complementar: 

 

● FERRARI, A. T. Metodologia da Ciência. 3ª ed. Rio de Janeiro, 1974. 

● KUHN, T. A Estrutura das Revoluções Científicas. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1978. 

● MARCONI, M., LAKATOS, E. M., Técnicas de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 1985. 

● RUDIO, V. Introdução ao Projeto de Pesquisa Científica. Petrópolis: Vozes, 1978. 

● SALOMON, D. Como Fazer uma Monografia. Belo Horizonte: UCM6, 1971. 
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5° PERÍODO 

 

PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Introdução à Teoria dos Números CÓDIGO: 51 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 5º 

PRÉ-REQUISITO: Argumentação Matemática 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 67h / 80 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA:  

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Números Inteiros. Princípio da Boa Ordem. Divisibilidade nos Inteiros. Congruências. Teoremas de 

Euler, Fermat e Wilson. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

     Compreender a construção axiomática dos inteiros e a relação de divisibilidade. Aplicar as 

definições e propriedades da aritmética modular em problemas. 

  

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Construir o conjunto dos inteiros através de axiomas; 

● Compreender e aplicar o Princípio da Boa Ordem e o Princípio de Indução Finita; 

● Entender a relação de divisibilidade nos inteiros, bem como suas propriedades; 

● Aplicar o Algoritmo da Divisão; 

● Determinar e usar Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum entre dois ou mais 

inteiros; 

● Definir número primo e usar suas propriedades; 

● Enunciar e aplicar o Teorema Fundamental da Aritmética; 
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● Definir e utilizar congruências modulares; 

● Determinar soluções de Congruências Lineares e de Equações Diofantinas; 

● Aplicar o Teorema Chinês dos Restos; 

● Construir os Conjuntos Zn; 

● Enunciar e aplicar os teoremas de Euler, Fermat e Wilson. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Números Inteiros: 

a. Fundamentação axiomática; 

b. O princípio da Boa ordem; 

c. O princípio da indução. 

 

2. Divisibilidade nos Inteiros: 

a. Algoritmo da divisão; 

b. Máximo divisor comum; 

c. Mínimo múltiplo comum; 

d. Números primos; 

e. Teorema Fundamental da Aritmética. 

 

3. Aritmética Modular: 

a. Congruências; 

b. Congruências lineares; 

c. Equações Diofantinas; 

d. Os conjuntos Zn; 

e. Os Teoremas de Fermat, Euler e de Wilson. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas com aplicação e resolução de listas de exercícios, seminários e trabalhos 

extraclasse. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos e projetor multimídia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

● LANDAU, E. Teoria Elementar dos Números. Rio de janeiro: Ciência Moderna, 2002. 

● SANTOS, J. P. de O. Introdução à Teoria dos Números. 3ª ed. Rio de Janeiro: SBM,2015. 

● VIEIRA, V. L. Um Curso Básico em Teoria dos Números. 1ª ed. EDUEPB, 2015. 

 

 Complementar: 

 

● COUTINHO, S. C. Números Inteiros e Criptografia. Rio de janeiro: IMPA, 2005. 

● FILHO, E.  A. Aritmética dos Inteiros. Nobel: 1987. 

● SHOKRANIAN, S. et al. Teoria dos Números. 2ª ed. Brasília: UNB, 1999. 

● DOMINGUES, H. H. e YEZZI, G. Álgebra Moderna. 4ª ed., São Paulo: Atual, 2003. 

● WALL, E.S. Teoria dos números para professores do ensino fundamental. Tradução: Roberto 

Cataldo Costa- Porto Alegre: 2014. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Desenho Geométrico CÓDIGO: 52 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 5º 

PRÉ-REQUISITO: Matemática para o Ensino Fundamental 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 16h / 20 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 17h / 20 aulas 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Construções fundamentais com régua e compasso; Segmentos; Ângulos; Pontos notáveis; Lugar 
geométrico; Tangentes; polígonos regulares; Processos aproximativos; Divisão da circunferência; 
Perspectivas; Sólidos geométricos; Projeções ortogonais. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Habilitar os futuros profissionais da educação em reconhecer notações e convenções utilizadas 

na representação de figuras planas e espaciais pelo Desenho, bem como outras normas, para 

consecução de maior clareza e eliminação de ambiguidades nas descrições das resoluções dos 

problemas, como também nas respectivas construções gráficas. 

 

 

 Específicos: 

 

● Utilizar materiais e instrumentos de desenho, bem como cultivar a habilidade, o esmero, o 

equilíbrio, a conformidade lógica e a unidade na apresentação dos trabalhos gráficos. 

● Estudar e analisar os conceitos e técnicas de construções geométricas com régua e 

compasso, para resolver problemas de geometria euclidiana plana; 

● Resolver problemas de geometria plana por meio do desenho geométrico, obtendo soluções com grau 

de precisão satisfatório; 

● Compreender situações problemas que utilizem os instrumentos de desenho na construção, permitindo o 

desenvolvimento de habilidades e percepção espacial. 
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● Analisar a adaptação desses conhecimentos a diferentes contextos, particularmente às necessidades da 

escola básica; 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. Material e Padronização: 

a. Instrumentos de desenho e sua utilização; 

b. Formatos de dimensões dos papeis; 

c. Caligrafia técnica e rótulo. 

 

II. Construções Fundamentais: 

a. Retas perpendiculares; 

b. Retas paralelas. 

 

III. Segmentos: 

a. Transporte de segmentos; 

b. Divisão de segmentos. 

  

IV. Ângulos: 

a. Transporte de ângulos; 

b. Divisão de ângulos; 

c. Bissetriz de um ângulo. 

 

V. Linhas e pontos notáveis: 

a. Cevianas; 

b. Pontos notáveis de um triângulo. 

 

VI. Lugar geométrico: 

a. Circunferência; 

b. Paralela; 

c. Reta eqüidistante; 

d. Mediatriz; 

e. Par de Bissetrizes; 

f. Par de arcos capazes de um ângulo. 

 

VII. Tangentes: 
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a. Reta tangente por um ponto sobre a circunferência; 

b. Retas tangentes a uma circunferência a partir de um ponto; 

c. Tangentes comuns a duas circunferências. 

 

VIII. Polígonos regulares: 

a. A partir do lado; 

b. Inscrito na circunferência. 

 

IX. Processos aproximativos: 

a. Retificação da circunferência; 

b. Retificação de arco de circunferência. 

 

X. Divisão da circunferência: 

a. Processos exatos; 

b. Processos aproximativos; 

c. Processos gerais. 

 

XI. Cônicas 

a. Elipse; 

b. Hipérbole; 

c. Parábola. 

 

XII. Perspectiva 

a. Realista; 

b. Cavaleira; 

c. Isométrica. 

 

XIII. Sólidos geométricos 

a. Cilindro; 

b. Cone; 

c. Esfera; 

d. Sólidos de revolução; 

e. Planificação. 

 

XIV. Projeção ortogonal 

a. Vistas ortográficas; 

b. Representação de sólidos em épura. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas com aplicação e resolução de listas de exercícios, seminários e trabalhos 

extraclasse. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos, regra, esquadros, compasso, transferidor, projetor multimídia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● CARVALHO, B. A. Desenho Geométrico.  Editora: Imperial Novo Milênio, 2011. 

MONTENEGRO, G. A. Desenho Arquitetônico. São Paulo: Edgar Blücher Ltda.  

● MICELI, M. T. Desenho Técnico Básico. 4 ed. - Editora Imperial Novo Milênio. 

● LEVY, Denize Picolotto Carvalho; Ramos, Evandro de Morais. Desenho Geométrico. 

Graduação em Matemática, UFSJ : NEAD – Núcleo de Educação a Distância. Disponível em: 

https://matematicaufsj.files.wordpress.com/2012/12/caderno_desenho_geomc3a9trico.pdf 

 

 

https://www.travessa.com.br/Imperial_Novo_Mil%C3%AAnio/editora/c1aa846a-4933-4dd1-8e45-f92fc43c849c
https://matematicaufsj.files.wordpress.com/2012/12/caderno_desenho_geomc3a9trico.pdf
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 Complementar: 

 

● WAGNER, E. Construções Geométricas. 6 ed. - Rio de Janeiro: SBM, 2009.  

● NETTO, S.L. Construções Geométrica: exercícios e soluções. 1 ed. - Rio de Janeiro: SBM, 

2007. 

● RÊGO, R. G. e RÊGO, R. M. O Laboratório de Ensino de Geometria. São Paulo. Autores 

Associados.  

● RÊGO, R. G.; RÊGO, R. M; JÚNIOR, S. G. A geometria do Origami. João Pessoa, EDUFP, 

2004 

● GOMES, Adriano Pinto. Desenho Técnico. Ouro Preto: IFMG – 2012. Disponível em: 

https://efivest.com.br/wp-content/uploads/2017/11/desenho_tecnico.pdf 

  

https://efivest.com.br/wp-content/uploads/2017/11/desenho_tecnico.pdf
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Física Básica 1 CÓDIGO: 53 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 5º 

PRÉ-REQUISITO: Cálculo 2 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 67h / 80 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA:  

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Grandezas Físicas e Medidas. Sistema Internacional de Unidades. Movimentos Retilíneos. Vetores. 

Leis de Newton e Aplicações. Trabalho. Energia e Princípios de Conservação. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

       Conhecer os aspectos básicos da mecânica clássica newtoniana com a finalidade de 

preparar o estudante para estudos posteriores em física geral. 

 

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Trabalhar o conceito de grandeza física e suas formas de medições; 

● Entender a ideia de movimento e suas diversas aplicações; 

● Conhecer e aplicar as leis de Newton da mecânica; 

● Entender o conceito de trabalho e sua aplicação aos sistemas mecânicos; 

● Entender o conceito de energia e suas diversas formas, bem como aplicá-lo na análise de 

sistemas mecânicos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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I. Grandezas físicas, medidas e unidades 

1. Grandezas físicas; 

2. O sistema internacional de medidas; 

3.  Mudança de unidades. 

 

II. Movimento em uma dimensão 

1. Movimento, posição, espaço e deslocamento escalar; 

2. Velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea.; 

3. Movimento uniforme. Aceleração; 

4. Movimento uniformemente variado; 

5. Gráficos. Queda livre.  

 

III. Vetores  

1. Grandezas vetoriais e escalares; 

2. Operações com vetores: soma, subtração, produto de um vetor por um escalar, produto escalar, 

produto vetorial, componentes de um vetor e versores; 

3. Aplicações dos vetores em Física: lançamento de projéteis, composição de movimentos e 

movimentos circulares. 

 

IV. Dinâmica da partícula  

1. Força e movimento. 

2. As leis de Newton. 

3. Aplicações das leis de Newton. 

 

V. Trabalho de uma força 

1. Trabalho de forças constantes e variáveis. 

2. Potência 
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VI. Energia e sua conservação 

1. Conceito e tipos de energias. 

2. Energia cinética. 

3. Teorema da energia cinética. 

4. Energia potencial. 

5. Conservação da energia. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em recursos 

audiovisuais e computacionais, bem como estabelecendo um ensino-aprendizagem significativo. 

Aplicação de trabalhos individuais, apresentações de seminários e lista de exercícios. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

● Avaliações escritas; 

● Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

● O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

● O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará avaliação final. 

● O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

● FREEDMAN, Roger A. YOUNG, Hugh D. Física I - Mecânica. 10ª Ed. Addison Wesley: São 

Paulo, 2004.  

● HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J., Fundamentos de Física - Mecânica. Vol. 1. 6ª Ed. 

LTC: Rio de Janeiro, 2003.  
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● FEYNMAN, RICHARD. Física em seis lições. 6ª Ed. Ediouro: Rio de Janeiro, 2001. 

 

 Complementar: 

● ALONSO, M.; FINN, E. J. – Física: um curso universitário, São Paulo:Pearson Brasil, 2.ed. 

2011. RAYMOND A. SERWAY, JOHN W. JEWETT, JR, PRINCÍPIOS DE FÍSICA - VOLUME 

1 –  

● MECÂNICA CLÁSSICA E RELATIVIDADE, 5ª ED, CENGAGE, 2014.  

● LIÇÕES DE FÍSICA RICHARD P. FEYNMAN, ROBERT B. LEIGHTON E MATTHEW 

SANDS., Bookman, volume I, 2009.  

● YOUNG, H. Física I: Mecânica. 12.ed. São Paulo: Addison Wesley. 2008.  

● BONJORNO, José Roberto. Física: história & cotidiano: mecânica 1. São Paulo: FTD, 2003. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Prática do Ensino de Matemática 1 CÓDIGO: 54 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 5º 

PRÉ-REQUISITO: Prática de Laboratório de Ensino de Matemática 2 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 17h / 20 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 50h / 60 aulas 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Elementos basilares da prática docente. Metodologias de ensino de Matemática para o Ensino 

Fundamental. O Planejamento e a execução da aula. A Matemática do dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental II. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

     Contribuir com o processo de preparação para regência de aulas de Matemática possibilitando 

reflexões baseadas em aportes teóricos e em experiências de aulas simuladas. 

 

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Conhecer e refletir sobre especificidades essenciais para o desenvolvimento da prática 

docente; 

● Estudar e aplicar diferentes metodologias de ensino a partir de aulas simuladas; 

● Adquirir conhecimentos teóricos e práticos relacionados ao exercício da docência para o 

Ensino Fundamental; 

● Elaborar planos de aula referentes aos conteúdos dos anos iniciais do Ensino Fundamental II; 

● Construir estratégias de ensino que favoreçam a criatividade e a autonomia no processo de 

compreensão de conceitos matemáticos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. Prática docente: primeira reflexão 

1. Fatores basilares para a docência 

 

II. Metodologias de ensino de Matemática para o Ensino Fundamental 

1. Os Jogos Matemáticos; 

2. Os Materiais Manipuláveis 

 

III. O Planejamento da aula: 

1. Planos de Ensino e de Aulas para os anos iniciais do Ensino fundamental;  

2. Aulas simuladas: espaços para reflexões sobre as ações didáticas. 

 

IV. A Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental 2:  

1. As abordagens de livros didáticos de Matemática; 

2. A metodologia do professor versus Livro Didático de Matemática. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

As atividades da disciplina serão dispostas em 4 etapas:  

 

1ª Etapa: Estudo dos referenciais teóricos, através de leitura, discussão e apresentação de 

seminários; 

2ª Etapa: Elaboração de Planos de Ensino e de aulas (com os conteúdos referentes aos anos 

iniciais do Ensino Fundamental II) e com estratégias metodológicas a serem seguidas para 

ministrar os assuntos na simulação de aula; 

3ª Etapa: Simulações de aulas;  

4ª Etapa: Análise crítica e reflexiva das aulas simuladas e discussões de estratégias alternativas 

que poderiam ser utilizadas.  
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação será diagnóstica e contínua, constando de resumos dos textos discutidos em sala de aula 

e/ou de atividades versando sobre os textos abordados, da elaboração das simulações de aula, da 

participação e desenvolvimento do discente durante as simulações de aulas e, principalmente, do 

aperfeiçoamento de sua didática durante essa etapa. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Notebook, projetor multimídia, lousa, pincel atômico, apagador, livros e artigos científicos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 46 edª. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013, p. 23-47. 

● RÊGO, Rogéria Gaudencio do; RÊGO, Rômulo Marinho do. Matematicativa. 3ª ed. 

Campinas, SP: Autores Associados, 2009. 

● FIORENTINI, D. (Org.). Formação de professores de matemática: explorando novos 

caminhos com outros olhares. Campinas: Mercado de Letras, 2003.  

 

 Complementar: 

 

● LORENZATO, Sérgio. Para aprender matemática. 2 edª rev. Campinas, SP: Autores 

Associados, 2008. 

● BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Matemática. Brasília, 1997.  

● DANTE, Luiz Roberto. Tudo é Matemática. 6º e 7º anos. São Paulo: Ática, 2010.  

● BARBOSA, Ruy Madsen. Conexões e educação matemática: brincadeiras, explorações e 

ações. Vol 1.  Belo Horizonte: Autêntica, 2009. 

● MACEDO, Lino de. PETTY, Ana Lúcia Sícoli. PASSOS, Norimar Christe. Os jogos e o lúdico 

na aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Introdução à Programação CÓDIGO: 55 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 5º 

PRÉ-REQUISITO: Prática de Laboratório de Ensino de Matemática 2 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 33h/ 40 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 34h/ 40 aulas 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Análise e resolução de problemas utilizando algoritmos. Diferenciação entre linguagem de 

programação e linguagem algorítmica. Operações com entrada e saída de dados. Tipos de dados, 

variáveis e constantes. Comando de atribuição, estruturas de decisão e repetição, operações com 

vetores e matrizes, manipulação de strings, subprogramas (funções), passagem de parâmetros. 

Criação e Leitura de Arquivos em disco. Implementação de programas usando uma linguagem de 

programação. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Ser capaz de desenvolver algoritmos e programas de computador. 

 

 Específicos: 

 

● Aprender a pensar de forma sistêmica na resolução de problemas; 

● Capacitar o aluno a construir algoritmos com vistas à solução de problemas através de 

métodos computacionais; 

● Entender os princípios básicos da programação; 

● Interpretar a estrutura lógica de uma linguagem de programação; 

● Aprender a implementar programas de computadores utilizando uma linguagem de 

programação; 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. Fundamentos Básicos e Programação: 

a. Formato de um algoritmo; 

b. Declaração de variáveis e de constantes; 

c. Operação de atribuição; 

d. Operações de entrada e saída.  

 

II. Desenvolvimento de Programas: 

a. Preparação do ambiente; 

b. Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE); 

c. Formato de um programa; 

d. Declaração de variáveis e de constantes; 

e. Expressões lógicas e aritméticas; 

f. Estruturas de controle (sequencial, decisão e de repetição). 

  

III. Conceitos Avançados de uma Linguagem de Programação: 

a. Vetores e matrizes; 

b. Manipulação de strings; 

c. Funções; 

d. Escopo local e global; 

e. Passagem por valor e por referência; 

f. Arquivos. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em recursos 

audiovisuais e computacionais, bem como estabelecendo um ensino-aprendizagem significativo. 

Aplicação de trabalhos individuais, apresentações de seminários e lista de exercícios. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 
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dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos, projetor multimídia, vídeos/DVD’s, periódicos/livros/revistas/links, 

laboratório de programação, softwares e Sala na Plataforma Moodle da Instituição. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● BARRY, P. Use a Cabeça! Python:. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2012. (Use a 

Cabeça!). ISBN 9788576087434. 

● CORMEN, T.; LEISERSON, C.; STEIN, R. Algoritmos: teoria e prática. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2012. ISBN 9788535236996. 

● FORBELLONE, A. Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de 

dados. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN 9788576050247. 

 

 Complementar: 

 

● ALVES, F. Introdução a linguagem de programação Python. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência 

Moderna, 2013. ISBN 9788539903993. 

● SOFFNER, R. Algoritmos e Programação Em Linguagem C. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. ISBN 9788502207516. 

● DEITEL, P.; DEITEL, H. C – Como Programar. 6. ed. São Paulo: Pearson Education - Br, 

2011. ISBN 9788576059349. 

● MANZANO, J. A. N. G. Estudo dirigido de algoritmos. 15. ed. São Paulo: Érica, 2012. ISBN 

9788571944138. 

● SCHILDT, H.; MAYER, R. C completo e total. São Paulo: Makron, 1996. ISBN 

9788534605953. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Gestão Educacional e Planejamento CÓDIGO: 56 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 5º 

PRÉ-REQUISITO: Não possui 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 33h / 40 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA:  

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Estudo histórico e análise da legislação educacional brasileira. Diretrizes Curriculares Nacionais e 

Plano Nacional de Educação. Organização do ensino no Brasil. Projeto Político Pedagógico da 

Escola. Gestão escolar. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

     Desenvolver um estudo crítico-reflexivo dos princípios e fundamentos que norteiam a organização 

e gestão educacional no Brasil, colaborando para a tomada de posicionamentos frente aos desafios 

da realidade educacional, relacionando sua prática docente com a construção de uma escola 

democrática e de qualidade. 

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Refletir sobre o processo histórico de construção da legislação educacional no contexto do 

projeto político, social e econômico em consolidação na sociedade brasileira; 

● Analisar a aplicação dos dispositivos legais da LDB (Lei 9.394/96) e da legislação 

educacional complementar referente à Educação Básica, discutindo alternativas que 

contribuam para superar as contradições e as limitações relativas a esses dispositivos; 

● Discutir a luz da atual legislação educacional em vigor e do contexto político econômico, 

problemas do sistema educacional brasileiro e as perspectivas de avanços e retrocessos 

quanto sua organização e funcionamento; 
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● Avaliar as políticas de gestão educacionais no Brasil e seus resultados frente às demandas 

apontadas no Plano Nacional de Educação em vigor. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Unidade 1 – A Política Educacional Brasileira  

 

● Reflexão sobre a relação educação, escola e sociedade; 

● A educação no contexto histórico e político brasileiro; 

● A Educação na Constituição Federal de 1988; 

● O processo constituinte de 1988 e o processo de discussão, elaboração e aprovação da nova 

LDB. 

●  

Unidade 2 – A Organização Política e Administrativa da Educação Brasileira 

 

● O direito à educação e o dever de educar; 

● Estrutura do sistema educacional brasileiro; 

● Constituição dos sistemas de ensino: níveis administrativos e competências. 

 

Unidade 3 – A Organização Didática da Educação Brasileira 

 

● Educação Básica: disposições gerais e específicas de etapa: objetivos, organização, 

● Estrutura curricular e didática. 

● Etapas: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio 

● Modalidades: Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional e Tecnológica, 

Educação Especial;  

● As diretrizes curriculares da Educação Básica. 

● O Plano Nacional de Educação (2011-2020) 

 
Unidade 4 – Profissionais da Educação Brasileira 

 

● A formação dos profissionais da educação para a Educação Básica; 

● As políticas de valorização dos profissionais da educação. 

 
Unidade 5 – Projeto Político Pedagógico da Escola 

 

● O PPP da Escola: Uma construção coletiva; 

● O PPP e a Gestão da Escola. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Trabalhos em grupos, realização de seminários, textos de apoio, aulas expositivas, debates, pesquisa 

de campo e relatórios, estudo de casos. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação será processual e contínua, devendo se constituir dos aspectos qualitativos e 

quantitativos com caráter diagnóstico e formativo, possibilitando o uso de procedimentos e 

instrumentos que verifiquem a aprendizagem dos educandos em atividades individuais e em 

grupo, considerando   aspectos como: domínio do conteúdo; objetividade e clareza nas 

informações/argumentação; capacidade de síntese; coerência na apresentação de ideias e 

argumentos. Entende-se que o interesse e a disponibilidade dispensado à disciplina constituem 

fatores relevantes a serem avaliados, portanto serão observados como fatores qualitativos a 

assiduidade e a pontualidade na execução das atividades propostas. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro e pincel, projetor multimídia, textos, filmes e/ou documentários, acesso a internet , consultas a 

sítios oficiais. 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● LIBÂNEO, José Carlos. OLIVEIRA, João Ferreira de. TOSCHI, Mirza Seabra. Educação 

Escolar: políticas, estrutura e organização. 10ª ed., São Paulo: Cortez, 2012. 

● VEIGA, Ilma Passos A. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. 27ª 

ed. Campinas (SP): Papirus, 2010 

● PARO, Vitor H. Gestão escolar, democracia e qualidade de ensino. 1ª ed. São Paulo: Ática, 

2007. 

● Lei nº 9.394/96. Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional e atualizações. 
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● Lei nº 12.796/2013. Altera a Lei 9.394/96 para dispor sobre a formação de profissionais da 

educação. 

● Lei nº 8.530/10 Plano Nacional de Educação (2011-2020) 

● Resolução CEB nº 2, de 30 de janeiro 2012. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica. Brasília. Conselho Nacional de Educação. 

 

 Complementar: 

 

● SAVIANI, Dermeval. Da nova LDB ao FUNDEB: por uma outra política educacional. 3ª ed. 

Campinas: Autores Associados, 2008. 

● DOURADO, Luiz Fernandes. Plano Nacional de Educação (2011-2020): avaliação e 

perspectivas. Goiânia: Editora UFG, 2011.  

● PERONI, Vera Maria Vidal. Redefinições no papel do Estado: parcerias público/privado e a 

gestão da educação. *Congresso Ibero-Luso-Brasileiro de Política e Administração na 

Educação*. 2010. Disponível 

em:<http://www.anpae.org.br/iberolusobrasileiro2010/cdrom/123.pdf.>. Acesso em: 

09/09/2011  

● BRASIL. MEC/FNE. CONAE 2014: documento referência. Disponível em: 

<http://fne.mec.gov.br/images/pdf/documentoreferenciaconae2014publicacao_numerada3.pdf

>.  
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Estágio Supervisionado 1 CÓDIGO: 57 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 5º 

PRÉ-REQUISITO: Prática em ensino de Laboratório de Matemática 2; Educação em Direitos 
Humanos 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 0h CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 100h 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Planos de ensino e de aulas referentes aos anos iniciais do Ensino Fundamental II. A docência em 

Matemática. O cotidiano da sala de aula de Matemática. O estágio supervisionado para a formação 

do professor. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

     Contribuir para o processo de construção da identidade do professor de Matemática, possibilitando 

o diálogo entre conhecimentos teóricos e experiências práticas no percurso da formação docente.  

  

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Elaborar planos de ensino e de aulas referentes aos anos iniciais do Ensino Fundamental II; 

● Adquirir conhecimentos teóricos e práticos relacionados ao exercício da docência; 

● Observar a dinâmica do processo de ensino-aprendizagem no ambiente escolar; 

● Desenvolver habilidades didático-pedagógicas para o ensino de conteúdos matemáticos 

relacionados aos anos iniciais do Ensino Fundamental II; 

● Conhecer os aspectos legais do Estágio Supervisionado e suas especificidades para a 

formação docente; 

● Estudar as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Matemática 

no Ensino Fundamental II. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. Planos de ensino e de aulas referentes aos anos iniciais do Ensino Fundamental II: 

1. A importância, as especificidades e as etapas do planejamento de ensino; 

2. Os elementos principais de um plano de aula: dados do componente curricular, ementa, objetivo 

geral, objetivos específicos, conteúdo programático, metodologia, avaliação, recursos didáticos e 

referências. 

 

II. A docência em Matemática:  

1. Aprendizagem da docência: conhecimento específico, contextos e práticas pedagógicas; 

2. Professores e futuros professores compartilhando aprendizagens. 

 

III. O cotidiano da sala de aula de Matemática: 

1. A prática de ensino e o estágio supervisionado: a aproximação da realidade escolar e a prática 

da reflexão. 

2. O Estágio Supervisionado como atividade integradora. 

 

IV. O Estágio Supervisionado para a formação do professor: 

1. Aspectos legais do Estágio Supervisionado; 

2. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental II; 

3. Observação e regência nos anos iniciais do Ensino Fundamental II. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Com a finalidade de atingir os objetivos propostos, a disciplina será dividida em 5 etapas: 
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1ª Etapa: Inicialmente, serão elaborados os planos de ensino e planos de aulas, referentes aos 

anos iniciais do Ensino Fundamental II e, em seguida, serão discutidos textos referentes ao 

Estágio Supervisionado; 

2ª Etapa: Os estagiários irão para as escolas (prioritariamente às públicas) fazerem observações 

do ambiente escolar e das aulas de matemática em turmas dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental II; 

3ª Etapa: Os estagiários ministrarão aulas de matemática nas turmas em que foram feitas as 

observações. Nesta fase, o estagiário deve ter o acompanhamento do professor orientador, titular 

da disciplina, em pelo menos duas aulas; 

4ª Etapa: Nesta fase, será elaborado Relatório de Estágio Supervisionado, descrevendo as 

atividades desenvolvidas; 

5ª Etapa: Neste momento, serão realizadas as apresentações dos relatórios de estágio 

supervisionado, em forma de seminário. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação será diagnóstica e contínua, constando da elaboração dos planos de ensino e dos planos 

de aula, resumos dos textos discutidos em sala de aula e/ou de atividades versando sobre os textos 

abordados. Será considerada a participação do estagiário durante as aulas ministradas, a elaboração 

e a apresentação do relatório final.  

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Notebook, projetor multimídia, lousa, pincel atômico, apagador, livros e artigos científicos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● NACARATO, A. M.; PAIVA, M. A. V (Orgs). A formação do professor que ensina matemática: 

perspectivas e pesquisas. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.  
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● PICONEZ. S. B. (Org.). A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado. 24ª ed, Campinas, 

SP. Papirus, 2012.  

● BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Matemática. Brasília, 1997.  

 

 Complementar: 

 

● TARDIF. M. Saberes docentes e formação profissional. 13ª ed. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 

2012. 

● DANTE, Luiz Roberto. Tudo é Matemática. 6º e 7º anos. São Paulo: Ática, 2010.  

● PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? 

11ª ed. São Paulo: Cortez, 2012.  

● PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena.  Estágio e docência.  Coleção 

Docência em formação. 7 ED. São Paulo: Cortez, 2012. 

● VALENTE, Wagner. APARECIDA, Magali. Professores em residência pedagógica. Estagio 

para ensinar Matemática. São Paulo: Vozes, 2014. 

  

https://biblioteca.ifpb.edu.br/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Cortez,%20
https://biblioteca.ifpb.edu.br/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=se,phr:%22Cole%C3%A7%C3%A3o%20Doc%C3%AAncia%20em%20forma%C3%A7%C3%A3o%22
https://biblioteca.ifpb.edu.br/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=se,phr:%22Cole%C3%A7%C3%A3o%20Doc%C3%AAncia%20em%20forma%C3%A7%C3%A3o%22
https://biblioteca.ifpb.edu.br/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Cortez,
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6° PERÍODO 

 

PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Estruturas Algébricas 1 CÓDIGO: 61 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 6º 

PRÉ-REQUISITO: Introdução à Teoria dos Números 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 67h / 80 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA:  

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Grupos. Classes Laterais e o Teorema de Lagrange. Homomorfismos e Isomorfismos de Grupos. 

Grupos Cíclicos. Teoremas de Homomorfismos e Isomorfismos. Anéis e Corpos. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

     Compreender a teoria básica de grupos, anéis e corpos. 

  

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Definir e exemplificar grupos e subgrupos; 

● Identificar os grupos de permutações; 

● Definir e dar exemplos de homomorfismos e isomorfismos de grupos; 

● Conhecer grupos cíclicos; 

● Determinar classes laterais e aplicar o Teorema de Lagrange; 

● Classificar subgrupos normais e construir grupos quocientes; 

● Enunciar e aplicar os teoremas de homomorfismo e isomorfismo de grupos; 

● Definir e exemplificar anéis e subanéis; 

● Utilizar as propriedades dos anéis; 
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● Reconhecer e exemplificar domínios e corpos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

IV. Teoria dos Grupos 

a. Definição e Exemplos; 

b. Subgrupos; 

c. Grupos de Permutações; 

d. Homomorfismos e Isomorfismo de Grupos; 

e. Grupos Cíclicos; 

f. Classes Laterais e o Teorema de Lagrange; 

g. Subgrupos Normais e Grupos Quocientes; 

h. Teoremas de Homomorfismo e de Isomorfismos de grupos. 

 

7. Anéis e Corpos 

a. Definição e Exemplos de Anéis; 

b. Propriedades de um Anel; 

c. Subanéis; 

d. Domínios e Corpos. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas com aplicação e resolução de listas de exercícios, seminários e trabalhos 

extraclasse. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 
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RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos e projetor multimídia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● DOMINGUES, H. H. e YEZZI, G. Álgebra Moderna. 4ª ed. São Paulo: Atual, 2003. 

● SHOKRANIAN, S. Álgebra I. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2010. 

● VIEIRA, V. L. Álgebra Abstrata para Licenciatura. 2ª ed. EDUEPB, 2015. 

 

 Complementar: 

 

● GONÇALVES, A. Introdução à Álgebra. 5ª ed. Rio de Janeiro: IMPA, 1999. 

● HEFEZ, A. Curso de Álgebra. Vol.1. 5ª ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2014. 

● ZAHN, M. Introdução à Álgebra. Rio de janeiro: Editora Moderna LTDA, 2013. 

● LEQUAIN, Y. e GARCIA, A. Elementos de Álgebra. 6ª ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2015. 

● SHOKRANIAN, S. Criptografia para Iniciantes. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Ciência 

Moderna Ltda, 2012. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Geometria Euclidiana Plana CÓDIGO: 62 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 6º 

PRÉ-REQUISITO: Desenho Geométrico 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 67h / 80 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA:  

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Axiomas de ordem e incidência. Axiomas sobre medição. Congruência de triângulos. Teorema do 

ângulo externo e suas consequências. Paralelismo. Semelhança de triângulos. Círculo. Funções 

trigonométricas. Triângulos quaisquer. Área de polígonos. Área de Círculo e suas partes. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

     Compreender o desenvolvimento dos fundamentos da Geometria Euclidiana Plana por meio do 

raciocínio-lógico-dedutivo. 

  

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Apresentar uma abordagem da geometria euclidiana plana através do método axiomático 

dedutivo, enunciando teoremas e demonstrando-os, de modo a ampliar o domínio do rigor 

matemático; 

● Fazer com que os futuros professores se apropriem do vocabulário próprio da geometria 

euclidiana plana; 

● Utilizar as noções e proposições entre ponto, reta e plano; 

● Ampliar os conceitos de paralelismo e perpendicularismo; 

● Reconhecer, representar, estabelecer e aplicar relações métricas; 



222 

 

● Efetuar a aplicação de áreas de superfícies planas e relações métricas nos polígonos 

regulares; 

● Distinguir, em contextos variados, as figuras bidimensionais, descrevendo algumas de suas 

características, estabelecendo relações entre elas e utilizando nomenclatura própria; 

● Explorar situações em que sejam necessárias algumas construções geométricas com régua e 

compasso; 

● Desenvolver os conhecimentos geométricos na modelagem e resolução de problemas. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. Ponto, reta e plano: axiomas de incidência 

 

II. Segmento, semirreta e semiplano: axiomas de ordem 

 

III. Axiomas sobre medição: de segmento e de ângulo 

 

IV. Congruência de triângulos 

     1. Casos de congruência de triângulos. 

 

V. Teorema do Ângulo Externo 

1. Consequências; 

2. Congruência de triângulos retângulos. 

 

VI. Paralelismo 

1. Retas paralelas e transversal; 

2. Soma dos ângulos internos de um triângulo; 

3. Teorema fundamental da proporcionalidade. 

 

VII. Semelhança de triângulos 

1. Casos de semelhança de triângulos; 

2.  Relações métricas no triângulo retângulo. 
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VIII. Círculo 

1. Ângulos e círculo; 

2. Inscrição e circunscrição de triângulos e quadriláteros; 

3. Inscrição e circunscrição de polígonos regulares. 

 

IX. Funções trigonométricas 

1. Conceituação; 

2. Fórmulas de redução; 

3. Triângulos quaisquer; 

4. Transformações. 

 

X. Área 

1. Área de polígonos; 

2. Área de círculo e suas partes. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas com aplicação e resolução de listas de exercícios, seminários e trabalhos 

extraclasse. Desenvolvimentos de atividades práticas no laboratório de informática utilizando o 

software Geogebra ou similares. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 
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RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos, projetor multimídia, laboratório de informática e software Geogebra 

ou similares. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● BARBOSA, J. L. M. Geometria Euclidiana Plana. Coleção do Professor de Matemática. 10ª 

ed. Rio de Janeiro: SBM, 2004. 

● REZENDE, Eliane Q. F. QUEIROZ. Maria Lúcia B. Geometria Euclidiana Plana e 

Construções Geométricas. São Paulo: Ed Unicamp, 2000. 

● IEZZI. Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar - Geometria Plana. Vol. 9. 7ª ed. São 

Paulo: Atual, 1993. 

 

 Complementar: 

 

● MUNIZ, Antônio Caminha Neto: Tópicos de Matemática Elementar - Geometria Euclidiana 

Plana. Vol. 2. Rio de Janeiro: SBM, 2012. 

● IEZZI. Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar – Trigonometria. Vol. 3. 7ª ed. São 

Paulo: Atual, 1993. 

● LIMA, Elon Lages. A Matemática do Ensino Médio. Vol. 1, 2 e 3. Coleção do Professor de 

Matemática. Rio de Janeiro: SBM, 2002.  

● WAGNER, E. Construções Geométricas. 6 ed. - Rio de Janeiro: SBM, 2009.  

● WAGNER, E. Construções Geométricas. Exercícios e soluções 6 ed. - Rio de Janeiro: SBM, 

2009 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Estatística e Probabilidade  CÓDIGO: 63 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 6º 

PRÉ-REQUISITOS: Cálculo 2 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 67h / 80 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA:  

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

População e amostra. Gráficos estatísticos. Distribuição de frequências. Medidas de posição. 

Medidas de dispersão. Espaço amostral. Probabilidade. Variáveis aleatórias discretas. Distribuições 

de probabilidade de variáveis aleatórias discretas. Variáveis aleatórias contínuas. Distribuições de 

probabilidade de variáveis aleatórias contínuas.  

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

     Utilizar métodos e técnicas estatísticas que possibilitem o tratamento de informações, com vistas 

ao cálculo das probabilidades e à tomada de decisões. 

  

 Específicos: 

     Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Compreender o conceito de amostra; 

● Relacionar população e amostra; 

● Analisar os dados de uma amostra; 

● Elaborar os diferentes tipos de gráficos estatísticos; 

● Interpretar as informações de uma tabela; 

● Elaborar distribuições de frequências; 

● Estudar os elementos de uma distribuição de frequências; 

● Diferenciar os tipos de frequências; 
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● Estudar distribuições de frequência sem intervalos de classes; 

● Calcular as medidas de posição de um conjunto de dados; 

● Estudar as separatrizes; 

● Compreender o conceito de dispersão e amplitude total; 

● Calcular as medidas de dispersão de um conjunto de dados; 

● Compreender o conceito de espaço amostral; 

● Conhecer o conceito de probabilidade e aplicar o Teorema de Bayes; 

● Estudar variáveis aleatórias discretas; 

● Reconhecer os diferentes tipos de distribuições de probabilidade de variáveis discretas; 

● Definir variáveis aleatórias contínuas; 

● Resolver problemas com distribuição de variáveis aleatórias contínuas; 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

II. População e amostra 

a. Variáveis; 

b. População e amostra; 

c. Amostragem. 

 

III. Gráficos Estatísticos 

a. Gráfico estatístico; 

b. Diagramas; 

c. Gráfico polar; 

d. Cartograma; 

e. Pictograma. 

 

IV. Distribuição de Frequências 

a. Tabela primitiva; 

b. Distribuição de frequência; 

c. Elementos de uma distribuição de frequência; 

d. Números de classes e intervalos de classes; 

e. Tipos de frequência. 

f. Distribuição de frequência sem intervalos de classes. 

 

V. Medidas de posição 

a. Média aritmética, moda e mediana; 

b. As separatrizes. 
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VI. Medidas de dispersão 

1. Dispersão; 

2. Amplitude total; 

3. Variância e desvio padrão; 

4. Coeficiente de variação. 

 

VII. Espaço Amostral 

a. Espaço amostral; 

b. Eventos aleatórios; 

c. Operações com eventos aleatórios; 

d. Partição de um espaço amostral. 

 

VIII. Probabilidade 

a. Função de probabilidade; 

b. Eventos equiprováveis; 

c. Probabilidade condicional; 

d. Eventos independentes; 

e. Teorema de Bayes. 

 

IX. Variáveis aleatórias discretas 

a. Definições; 

b. Esperança matemática; 

c. Variância; 

d. Distribuição conjunta de duas variáveis aleatórias; 

e. Função de distribuição. 

 

X. Distribuições de probabilidade de variáveis aleatórias discretas 

a. Distribuição de Bernoulli; 

b. Distribuição geométrica; 

c. Distribuição de Pascal; 

d. Distribuição hipergeométrica; 

e. Distribuição binomial. 

 

XI. Variáveis aleatórias contínuas 

a. Definições; 

b.  Esperança e variância. 

 

XII. Distribuições de probabilidade de variáveis aleatórias contínuas 

1. Distribuição uniforme; 

2. Distribuição normal; 
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3. Distribuição exponencial. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas com aplicação e resolução de listas de exercícios, seminários e trabalhos 

extraclasse. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos e projetor multimídia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● BUSSAB, W. O., MORETTIN, P. A. Estatística Básica. 5ª ed.  São Paulo: Saraiva, 2002.  

● MORENTTIN, L.G. Estatística Básica: probabilidade e inferência. Vol. Único. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2010. 

● HAZZAN, S. Fundamentos de Matemática Elementar, 5: combinatória, probabilidade. 8ª ed. 

São Paulo: Atual, 2013. 

 

 Complementar: 
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● MORGADO, A.C. CARVALHO, J.B.P. CARVALHO, P.C.P. FERNANDEZ, P. Análise 

Combinatória e Probabilidade. 9ª ed. Rio de Janeiro: SBM, 2006.  

● MONTGOMERY, D.C. GEORGE, C.R. HUBELE. N. F. Estatística Aplicada à Engenharia. 2ª 

ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.  

● ALENCAR, M.S.; Probabilidade e processos estocásticos. 1ª ed. São Paulo: Erica, 2008. 

● ALBUQUERQUE, J. P. A. FORTES, J. M. P. FINAMORE, W. A. Probabilidade, variáveis 

aleatórias e processos estocásticos. Rio de Janeiro: Interciência: PUC-Rio, 2008. 

● CRESPO, A. A. Estatística Fácil. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Prática do Ensino de Matemática 2 CÓDIGO: 64 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 6º 

PRÉ-REQUISITO: Prática do Ensino de Matemática 1 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 17h / 20 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 50h / 60 aulas 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Relação entre ensino e conhecimento. Metodologias de ensino de Matemática para o Ensino 

Fundamental. O Planejamento e a execução da aula. A Matemática do dos anos finais do Ensino 

Fundamental II. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

     Contribuir com o processo de preparação para regência de aulas de Matemática possibilitando 

reflexões baseadas em aportes teóricos e em experiências de aulas simuladas. 

  

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Compreender o significado primordial do ato de ensinar; 

● Entender elementos necessários para as funções do ato de ensinar; 

● Estudar e aplicar diferentes metodologias de ensino a partir de aulas simuladas; 

● Adquirir conhecimentos teóricos e práticos relacionados ao exercício da docência para o 

Ensino Fundamental; 

● Elaborar planos de aula referentes a conteúdos dos anos finais do Ensino Fundamental II; 

● Construir estratégias de ensino que favoreçam a criatividade e a autonomia no processo de 

compreensão de conceitos matemáticos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. Relação entre ensino e conhecimento  

1. Ensinar não é transferir conhecimento 

2. Ensinar é uma especificidade humana 

 

II. Metodologia de ensino de Matemática para o Ensino Fundamental 

1. A prática investigativa nas aulas de Matemática 

 

III. O Planejamento da aula: 

1. Planos de Ensino e de Aulas para os anos finais do Ensino fundamental;  

2. Aulas simuladas: espaços para reflexões sobre as ações didáticas. 

 

IV. A Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental II:  

1. As abordagens de livros didáticos de Matemática; 

2. A metodologia do professor versus Livro Didático de Matemática. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

As atividades da disciplina serão dispostas em 4 etapas:  

 

1ª Etapa: Estudo dos referenciais teóricos, através de leitura, discussão e apresentação de 

seminários; 

2ª Etapa: Elaboração de Planos de Ensino e de aulas (com os conteúdos referentes aos anos 

iniciais do Ensino Fundamental II) e com estratégias metodológicas a serem seguidas para 

ministrar os assuntos na simulação de aula; 

3ª Etapa: Simulações de aulas;  

4ª Etapa: Análise crítica e reflexiva das aulas simuladas e discussões de estratégias alternativas 

que poderiam ser utilizadas.  

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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   A avaliação será diagnóstica e contínua, constando de resumos dos textos discutidos em sala de 

aula e/ou de atividades versando sobre os textos abordados, da elaboração das simulações de aula, 

da participação e desenvolvimento do discente durante as simulações de aulas e, principalmente, do 

aperfeiçoamento de sua didática durante essa etapa. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Notebook, projetor multimídia, lousa, pincel atômico, apagador, livros e artigos científicos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 46ª ed. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013, p. 47-138. 

● PONTE, J. P. BROCARDO, J. OLIVEIRA, H. Investigações Matemáticas na sala de aula. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

● VAN DE WALLE, John A. Matemática no Ensino Fundamental: formação de professores  e 

aplicação em sala de aula. Trad. Paulo Henrique Colonese. 6ª ed. Porto Alegre: Artmed, 

2009. 

 

 Complementar: 

● BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Matemática. Brasília, 1997.  

● FIORENTINI, D. (Org.). Formação de professores de matemática: explorando novos 

caminhos com outros olhares. Campinas: Mercado de Letras, 2003.  

● OLÍMPIO JR. Antonio (trad). Tendências internacionais em formação de 

professores de matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

● LORENZATO, Sérgio. Para aprender Matemática. 2ª ed. rev. Campinas, SP: Autores 

Associados, 2008. 

● DANTE, Luiz Roberto. Tudo é Matemática. 8º e 9º anos. São Paulo: Ática, 2010.   

https://biblioteca.ifpb.edu.br/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4007&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20forma%C3%A7%C3%A3o%20de%20professores
https://biblioteca.ifpb.edu.br/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4007&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20forma%C3%A7%C3%A3o%20de%20professores
https://biblioteca.ifpb.edu.br/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4007&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20forma%C3%A7%C3%A3o%20de%20professores
https://biblioteca.ifpb.edu.br/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Aut%C3%AAntica,
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Pesquisa Aplicada à Matemática 1 CÓDIGO: 65 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 6º 

PRÉ-REQUISITO: Metodologia do Trabalho Científico 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 25h / 30 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 8h / 10 aulas 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

O professor e a pesquisa. A pesquisa como síntese da teoria e da prática. Especificidades da 

Pesquisa em Matemática e em Educação Matemática. A pesquisa qualitativa. Diferentes tipos de 

pesquisa qualitativa. O projeto de pesquisa e seus elementos principais.  

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

       Estudar concepções e tipos de pesquisas, no contexto das áreas da Matemática e da 

Educação Matemática, no âmbito da formação do professor de Matemática. 

 

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Compreender a importância da pesquisa para a prática docente em Matemática; 

● Conceber a pesquisa, no contexto educativo, como um resultado do diálogo entre a teoria e a 

prática; 

● Identificar características inerentes à pesquisa em Matemática e em Educação Matemática; 

● Entender as especificidades do pesquisador em Matemática e em Educação Matemática; 

● Estudar concepções de pesquisa qualitativa; 

● Compreender os elementos principais de um projeto de pesquisa; 

● Construir as ideias iniciais de uma proposta de pesquisa para o Trabalho de Conclusão do 

Curso. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. O professor pesquisador e a relação entre teoria e prática 

 

II. Relação entre a teoria, a prática e a pesquisa 

1. O que é pesquisa? 

2. A sala de aula e a pesquisa. 

 

III. A pesquisa em Educação Matemática 

1. Re-significando o papel do professor de Matemática; 

2. O pesquisar em Educação Matemática; 

3. O projeto de pesquisa em Educação Matemática. 

 

IV. A pesquisa em Matemática 

1. O pesquisador em Matemática; 

2. Os limites entre o pesquisador e o professor de Matemática; 

3. O projeto de pesquisa em Matemática. 

 

V. A pesquisa qualitativa 

1. Caracterização geral; 

2. Diferentes tipos de pesquisa qualitativa. 

 

VI. O projeto de pesquisa: 

1. Elementos principais do projeto de pesquisa; 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

As atividades da disciplina serão organizadas em três eixos metodológicos: 
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1. Eixo do estudo teórico 

● Leitura, análises e discussão dos textos; 

● Exposições dialogadas com o auxílio dos recursos áudio-visuais; 

● Estudos em grupo com apresentações por meio de seminários,  

2. Eixo das experiências de pesquisa 

● Diálogos (relatos, palestras, mesas de discussões, etc) com outros 

professores/pesquisadores convidados para o debate de temas específicos que contemplem 

os conteúdos da disciplina. 

3. Eixo do Projeto de Pesquisa 

● Construção das ideias principais de uma proposta de pesquisa para o Trabalho de Conclusão 

do Curso com base nas reflexões possibilitadas pelo estudo na disciplina 

● Apresentação das ideias iniciais da proposta de pesquisa  

 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação será processual, contínua e formativa, contemplando os três eixos metodológicos das 

atividades desenvolvidas.  

 

● No eixo teórico, o processo de avaliação levará em consideração: a construção de 

resumos/resenhas dos textos estudados; a capacidade de problematizar e pensar 

analiticamente; a clareza e a argumentação sobre os elementos teóricos estudados; a 

frequência, o comprometimento e a pontualidade referentes às atividades propostas.  

 

● No eixo das experiências de pesquisa serão considerados para efeito de avaliação a 

participação no debate, tanto no que se refere a frequência quanto à colocações acerca das 

temáticas apresentadas.  

 

● No eixo da proposta de pesquisa serão considerados para critérios de avaliação: a 

observância dos elementos necessários para a realização de uma pesquisa; a pertinência no 

estabelecimento de conexões conceituais; a relevância da proposta apresentada; a 

apresentação da proposta de pesquisa.    

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Notebook, projetor multimídia, lousa, pincel atômico, apagador, livros e artigos científicos. 



236 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● FIORENTINI, Dario. LORENZATO, Sérgio. Investigação em Educação Matemática: 

Percursos Teóricos e Metodológicos. 3ª ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2012. 

● D'AMBROSIO, Ubiratan. Educação matemática: da teoria à prática. Campinas, SP: Papirus, 

1996. 

● FIORENTINI, Dario. GRANDO, Regina Célia. MISKULIN, Rosana Giaretta Sguerra. (orgs).  

Práticas de formação e de pesquisa de professores que ensinam Matemática. São Paulo: 

Mercado de letras, 2009.  

 

 Complementar: 

 

● BORBA, Marcelo de Carvalho; ARAUJO, Jussara de Loiola. (orgs). Pesquisa qualitativa em 

educação Matemática. Belo Horizonte, BH: Autêntica, 2013.  

● BORTONI-RICARDO, Stella Maris.  O professor pesquisador: introdução à pesquisa 

qualitativa. São Paulo: Parábola,  2008.  

● BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. BORBA, Marcelo de Carvalho. (orgs). 

Educação Matemática: pesquisa em movimento. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 2012 .  

● ANDRÉ, Marli E.D.A. (Org.) O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores. 

Campinas: Papirus, 2001.  

● FAZENDA, Ivani. A pesquisa em educação e as transformações do conhecimento. 12ª ed. 

Campinas, SP: Papirus, 2012.  

  

https://biblioteca.ifpb.edu.br/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Par%C3%A1bola,
https://biblioteca.ifpb.edu.br/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Cortez,
https://biblioteca.ifpb.edu.br/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Papirus,
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Educação em Direitos Humanos CÓDIGO: 66 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 6º 

PRÉ-REQUISITO: Não possui 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 33h / 40 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA:  

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Conceito de Educação em Direitos Humanos.  Educação em Direitos Humanos no Brasil. Evolução 

dos direitos humanos e suas implicações para o campo educacional. Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. Diretrizes Nacionais para a Educação em direitos humanos. Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos. Temas transversais, projetos interdisciplinares e educação em 

direitos humanos. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

       Desenvolver discussões e práticas que visem à formação de licenciados capazes de 

articularem ações em seu fazer pedagógico pautadas na Educação em Direitos Humanos. 

 

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Analisar a concepção de educação em direitos humanos;  

● Aprender técnicas experimentais básicas e análise de dados; 

● Discutir as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos;  

● Elaborar projeto interdisciplinar para o desenvolvimento de uma Educação em Direitos 

Humanos;  

● Realizar práticas pedagógicas de caráter transdisciplinar e interdisciplinar como foco na 

Educação em Direitos Humanos. 
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● Propor fóruns de discussões destinados à promoção, defesa, proteção e ao estudo dos 

direitos humanos na Instituição de Ensino Superior. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. Introdução a concepção de Educação em Direitos Humanos 

1. Contextualização e histórico da Educação em Direitos Humanos no Brasil; 

2. Aspectos legislativos para implantação da Educação em Direitos Humanos no Brasil. 

 

II. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (EDH) 

1. Princípios da EDH; 

2. A EDH nas diversas modalidades e múltiplas dimensionalidades da Educação Básica; 

3. Transversalizar e interdisciplinar a EDH na Educação Básica. 

 

III. Direitos Humanos e o Trabalho escolar 

1. Bullying na escola; 

2. Discriminação e preconceito no ambiente escolar: discutindo estratégias de combate às 

discriminações e preconceitos étnico-raciais, por orientação sexual e identidade de gênero; 

3. Projetos de extensão como estratégia de promoção, defesa e proteção dos direitos humanos. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas (dialógicas). Debates. Trabalhos de leitura. Aulas compartilhadas. Trabalhos de 

pesquisa. Exercícios de reflexão em pequenos grupos. Exibição e discussão de filmes. Produção de 

textos.  

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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● Debates, participação às aulas e discussões; 

● Participação em seminários e realização de fórum de discussão; 

● Elaboração de projeto interdisciplinar. 

● O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

● O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

● O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro Branco, Pincéis Coloridos, Cartazes, Projetor Multimídia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● CANDAU, Vera Maria; SACAVINO, Susana et al. (org.). Educação em Direitos Humanos: 

temas, questões e propostas. Rio de Janeiro: DP & Alli, 2008.  

● CANDAU, Vera Maria; ANDRADE, Marcelo; SACAVINO, Susana et al. Educação em direitos 

humanos e formação de professores/as. São Paulo: Cortez, 2013.  

● CANDAU, Vera Maria (coord.); SACAVINO, Susana et al. Somos todos/as iguais? Escola, 

discriminação e educação em direitos humanos. 2ª ed.: Lamparina, 2012. 

 

 Complementar: 

 

● ANDRADE, Marcelo. É a educação um direito humano? Em busca de razões suficientes para 

se justificar o direito de formar-se como humano. Revista de Educação, v. 36, p. 21-27; Rio 

Grande do Sul: PUC-RS, 2013. 

● CANDAU, Vera Maria; SACAVINO, Susana (org.). Educar em direitos humanos: construir 

democracia; Rio de Janeiro: Vozes, 2000.  

● FERREIRA, Lúcia Guerra; ZENAIDE, Maria Nazaré; DIAS, Adelaide Alves (org.). Direitos 

humanos na educação superior: subsídios para a educação em direitos humanos na 

pedagogia. João Pessoa: Editora Universitária, UFPB, 2010. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Estágio Supervisionado 2 CÓDIGO: 67 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 6º 

PRÉ-REQUISITO: Estágio Supervisionado 1 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 0h CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 100h 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Planos de ensino e de aulas referentes aos anos finais do Ensino Fundamental II. Aspectos histórico-

críticos do conhecimento matemático do Ensino Fundamental II. Saberes da docência. O Estágio 

Supervisionado para a formação do professor. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

     Contribuir para o processo de construção da identidade do professor de Matemática, possibilitando 

o diálogo entre conhecimentos teóricos e experiências práticas no percurso da formação docente.  

  

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Elaborar planos de ensino e de aulas referentes aos anos finais do Ensino Fundamental II; 

● Adquirir conhecimentos teóricos e práticos relacionados ao exercício da docência; 

● Observar a dinâmica do processo de ensino-aprendizagem no ambiente escolar; 

● Desenvolver habilidades didático-pedagógicas para o ensino de conteúdos matemáticos 

relacionados aos anos finais do Ensino Fundamental II; 

● Conhecer os aspectos legais do Estágio Supervisionado e suas especificidades para a 

formação docente; 

● Relacionar, de forma crítica, o conhecimento matemático com o desenvolvimento da 

humanidade, na sua prática docente. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. Planos de ensino e de aulas referentes aos anos finais do Ensino Fundamental II: 

1. A importância, as especificidades e as etapas do planejamento de ensino; 

2. Os elementos principais de um plano de aula: dados do componente curricular, ementa, objetivo 

geral, objetivos específicos, conteúdo programático, metodologia, avaliação, recursos didáticos e 

referências. 

 

II. Aspectos histórico-críticos do conhecimento matemático do Ensino Fundamental II: 

1. Educação matemática versus educação crítica; 

2. Educação matemática e democracia 

 

III. Saberes da docência: 

1. A relação entre o conhecimento do professor e o saber matemático; 

 

IV. O Estágio Supervisionado para a formação do professor. 

1. A reflexão partilhada como possibilidade formativa no Estágio Supervisionado; 

2. Observação e regência nos anos finais do Ensino Fundamental II. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Com a finalidade de atingir os objetivos propostos, a disciplina será dividida em 5 etapas: 

 

1ª Etapa: Inicialmente, serão elaborados os planos de ensino e planos de aulas, referentes aos 

anos finais do Ensino Fundamental II e, em seguida, serão discutidos textos referentes ao Estágio 

Supervisionado; 

2ª Etapa: Os estagiários irão para as escolas públicas fazerem observações do ambiente escolar 

e das aulas de matemática em turmas dos anos finais do Ensino Fundamental II; 

3ª Etapa: Os estagiários ministrarão aulas de Matemática nas turmas em que foram feitas as 

observações. Nesta fase, o estagiário deve ter o acompanhamento do professor orientador, titular 

da disciplina, em pelo menos duas aulas; 
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4ª Etapa: Nesta fase, será elaborado Relatório de Estágio Supervisionado, descrevendo as 

atividades desenvolvidas; 

5ª Etapa: Neste momento, serão realizadas as apresentações dos relatórios de estágio 

supervisionado em forma de seminário. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação será diagnóstica e contínua, constando da elaboração dos planos de ensino e dos planos 

de aula, resumos dos textos discutidos em sala de aula e/ou de atividades versando sobre os textos 

abordados. Será considerada a participação do estagiário durante as aulas ministradas, a elaboração 

e a apresentação do relatório final.  

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Notebook, projetor multimídia, lousa, pincel atômico, apagador, livros e artigos científicos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● PIMENTA, Selma Garrido; DE ALMEIDA, Maria Isabel. Estágios Supervisionados na 

Formação Docente. São Paulo: Cortez, 2014.  

● FIORENTINI, Dario (org). Formação de professores de Matemática: explorando novos 

caminhos com outros olhares. Campinas, SP: Mercado de letras, 2003. 

● SKOVSMOSE, Ole. Educação crítica: Incerteza, Matemática e Responsabilidade. São Paulo: 

Cortez, 2007.  

 

 Complementar: 

 

● DANTE, Luiz Roberto. Tudo é Matemática. 8º e 9º anos. São Paulo: Ática, 2015.  

https://biblioteca.ifpb.edu.br/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%22Fiorentini,%20Dario%22
https://biblioteca.ifpb.edu.br/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Mercado%20de%20letras,
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● NACARATO, A. M. PAIVA, M. A. V (Orgs). A formação do professor que ensina matemática: 

perspectivas e pesquisas. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.  

● TARDIF. M. Saberes docentes e formação profissional. 13ª ed. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 

2012. 

● PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática?  

11ª ed. São Paulo: Cortez, 2012.  

● VALENTE, Wagner. APARECIDA, Magali. Professores em residência pedagógica. Estágio 

para ensinar Matemática. São Paulo: Vozes, 2014. 

  

https://biblioteca.ifpb.edu.br/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Cortez,%20
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7º PERÍODO 

 

PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Análise Real 1 CÓDIGO: 71 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 7º 

PRÉ-REQUISITO: Cálculo 3 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 67h / 80 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA:  

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Números reais. Sequências de números reais. Séries numéricas. Noções básicas de Topologia. 

Limites de funções. Funções contínuas. Derivadas. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

     Aprofundar o estudo dos números reais, das sequências e séries numéricas. Introduzir os 

conceitos básicos de topologia da reta, além de detalhar o estudo do limite de funções, continuidade 

e derivadas. 

  

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Compreender o conceito de corpo ordenado completo; 

● Perceber a completude do conjunto dos números reais; 

● Reconhecer sequências limitadas e suas propriedades; 

● Operar com limites de sequências e determinar limites infinitos; 

● Definir sequências de Cauchy; 

● Distinguir séries convergentes, absolutamente convergentes, condicionalmente convergentes 

e divergentes; 
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● Aplicar os testes de convergência; 

● Compreender os conceitos básicos de topologia da reta; 

● Calcular limite de funções e aplicar suas propriedades; 

● Reconhecer uma função contínua e suas propriedades; 

● Compreender o comportamento de uma função contínua num intervalo e em conjuntos 

compactos da reta; 

● Definir continuidade uniforme; 

● Formalizar o conceito de derivadas e suas propriedades; 

● Relacionar as derivadas com o crescimento local da função; 

● Elencar as propriedades da derivada num intervalo. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Números Reais 

a. Corpo; 

b. Corpo ordenado completo; 

c. Desigualdade de Bernoulli 

 

2. Sequências de Números Reais 

a. Limite de uma sequência; 

b. Limites e desigualdades; 

c. Operações com limites; 

d. Limites no infinito; 

e. Sequências de Cauchy. 

 

3. Séries numéricas 

a. Séries convergentes; 

b. Séries absolutamente convergentes; 

c. Séries condicionalmente convergentes; 

d. Testes de convergência. 

 

4. Noções Básicas de Topologia 

a. Conjuntos abertos; 

b. Conjuntos fechados; 

c. Pontos de acumulação; 

d. Conjuntos compactos. 
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5. Limites de funções 

a. Definição e propriedades; 

b. Limites laterais; 

c. Limites no infinito e indeterminações. 

 

6. Funções Contínuas 

a. Definição e propriedades; 

b. Funções contínuas num intervalo; 

c. Funções contínuas em conjuntos compactos; 

d. Continuidade uniforme. 

 

7. Derivadas 

a. Definição; 

b. Operações com derivadas; 

c. Derivadas e crescimento local; 

d. Funções deriváveis num intervalo. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas com aplicação e resolução de listas de exercícios, seminários e trabalhos 

extraclasse. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos e projetor multimídia. 
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BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● ÁVILA, G. Análise Matemática para Licenciatura. 3ª ed. São Paulo: Blucher, 2006. 

● BOURCHTEIN, Lioudmila. BOURCHTEIN, Andrei. Análise Real - Funções de uma variável 

real. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna LTDA., 2010. 

● LIMA, Elon L. Análise Real - Funções de uma variável. Vol 1.  11ª ed. Rio de Janeiro: IMPA 

2011. 

 

 Complementar: 

 

● BARTLE, R. G. SHERBERT, D. R. Introduction to Real Analysis. 4ª Ed. John Wilei & Sons, 

2011. 

● GUEDES, D. Análise I. 2ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 1996. 

● GUIDORIZZI, L. H. Um curso de Cálculo. Vol 1. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

● LIMA, E. L. Curso de Análise. Vol 1. 14ª ed. Rio de Janeiro: IMPA 2016. 

● MACIEL, A.B. LIMA, O. A. Introdução à Análise Real. Campina Grande: EDUEP, 2005. 

  



248 

 

PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Matemática Financeira 1 CÓDIGO: 72 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 7º 

PRÉ-REQUISITO: Cálculo 1 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 33h / 40 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA:  

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA  

 

Juros simples, descontos, juros compostos, equivalência de capitais, anuidades, empréstimos, 

inflação e análise de investimentos. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

     

     Entender as noções básicas de juros simples e compostos, como fluxo de caixa, o capital, o 

montante, a taxa de juros, o juro e o tempo. 

 

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● entender as noções básicas de anuidades;  

● entender as noções de empréstimos;  

● entender as noções de inflação e análise de investimentos; 

● planejar, elaborar e executar atividades de ensino com os conteúdos matemáticos da 

Matemática Financeira;  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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1. Juros simples: juro e montante 

 

1.1 – Introdução 

1.2 – Definições 

 

1.2.1 –   Taxa de juros: forma percentual e forma unitária 

 

1.3 – Diagrama do fluxo de caixa 

1.4 – Cálculo do juro 

1.5 – Montante 

1.6 – Taxa proporcional 

1.7 – Taxa equivalente 

1.8 – Períodos não inteiros 

1.9 – Juro exato e juro comercial 

1.10 – Valor nominal e valor atual 

           1.10.1 – Diagramas de capital no tempo 

           1.10.2 – Valor nominal 

           1.10.3 – Valor atual 

           1.10.4 – Valor futuro 

 

2. Descontos 

 

2.1 – Desconto racional ou desconto por dentro 

2.2 – Desconto comercial ou desconto por fora 

 

2.2.1 – Desconto bancário 

 

2.3 – Taxa de juros efetiva 

2.4 – Relação entre desconto racional e comercial 

 

3. Juros compostos: juro e montante 

 

3.1 – Diferença entre os regimes de capitalização 

3.2 – Montante 

3.3 – Cálculo do juro 

3.4 – Valor atual e valor nominal 

3.5 – Taxas equivalentes 

3.6 – Períodos não inteiros 
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3.6.1– Convenção exponencial 

 

3.7 – Taxa efetiva e taxa nominal: quando o período de capitalização não coincide com o 

período da taxa 

 

4. Equivalência de capitais 

 

4.1 – Definições 

 

4.1.1 – Data focal 

4.1.2 – Equação de valor 

 

4.2 – Capitais equivalentes 

4.3 – Valor atual de um conjunto de capitais 

4.4 – Conjuntos equivalentes de capitais 

 

5. Anuidades 

 

5.1 – Definições 

5.2 – Classificação das anuidades 

 

5.2.1 – Quanto ao prazo 

5.2.2 – Quanto ao valor dos termos 

5.2.3 – Quanto a forma de pagamento ou de recebimento 

5.2.4 – Quanto à periodicidade 

 

5.3 – Modelo básico de anuidade 

 

5.3.1 – Introdução 

5.3.2 – Valor atual do modelo básico 

5.3.3 – Montante do modelo básico 

 

 

 

6. Empréstimos 

 

6.1 – Definições 

6.2 – Classificação das modalidades de amortização 



251 

 

 

6.2.1 – Sistema de amortização constante (SAC) 

6.2.2 – Sistema Francês (SF) 

6.2.3 – Sistema Americano (SA) 

6.2.4 – Sistema de amortizações variáveis 

 

6.3 – Custo efetivo de um empréstimo 

 

7. Inflação 

 

7.1 – Caracterização 

 

7.1.1 – Inflação e deflação 

 

7.2 – Índice de preços 

 

7.2.1 – O que é um índice de preços 

7.2.2 – Como usar um índice de preços 

 

7.3 – Taxa de juros aparente e real 

 

7.3.1 – Aplicações de curto, médio e longo prazos 

 

8. Análise de investimentos 

 

8.1 – Taxa interna de retorno 

8.2 – Valor presente líquido 

8.3 – Índice de lucratividade e taxa de rentabilidade 

8.4 – Comparação entre os métodos de análise de investimentos-projetos independentes 

8.5 – Comparação entre os métodos de análise de investimentos-projetos mutuamente 

excludentes 

8.6 – Custo equivalente anual 

8.7 – Substituição de ativos 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

  As aulas serão expositivas sobre os conteúdos da disciplina, além de resolução de exercícios. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

    

Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Notebook, projetor multimídia, lousa, pincel atômico, apagador, livros e artigos científicos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● MATHIAS, Washington Franco; GOMES, José Maria Matemática Financeira.. 6ª. edição. São 

Paulo: ATLAS S.A , 2011. 

 

● PENIDO, Eduardo  Matemática Financeira para concurso público. . São Paulo: ATLAS S.A , 

2007. 

 

● ALEXANDRE, Assaf Neto. Matemática Financeira e suas aplicações.. 11ª. Edição. São 

Paulo: ATLAS S.A, 2009. 

  

 Complementar: 

 

● DANTAS, Antônio. Análise e investimento e projetos aplicados à pequena empresa; editora 

Universidade de Brasília; Brasília, 1996. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Equações Diferenciais Ordinárias - EDO CÓDIGO: 73 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 7º 

PRÉ-REQUISITO: Álgebra Linear 1; Cálculo 3 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 67h / 80 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA:  

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Equações Diferenciais de Primeira Ordem, Equações Lineares de Segunda Ordem, Equações 

Lineares de Ordem Superior, Soluções em Séries para Equações Lineares de Segunda Ordem, 

Sistemas de Equações Lineares de Primeira Ordem. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Investigar e analisar problemas práticos modelados por equações diferenciais bem como estudar 

suas implicações teóricas.  

  

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular o aluno deve estar preparado para:  

 

● Reconhecer uma equação diferencial ordinária (EDO) e sua(s) solução(ões); 

● Classificar equações diferenciais quanto à: ordinária ou parcial, ordem, grau, linearidade; 

● Diferenciar as soluções geral e particular de uma EDO; 

● Analisar as representações gráficas das soluções de uma EDO; 

● Determinar fatores integrantes; 

● Aplicar diferentes métodos de soluções elementares para EDO’s de primeira ordem; 

● Identificar as equações diferenciais de coeficientes constantes homogêneas e não 

homogêneas; 
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● Resolver equações diferenciais utilizando os métodos dos coeficientes a determinar e da 

variação de parâmetros; 

● Identificar e resolver sistemas de equações diferenciais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Equações Diferenciais Ordinárias de Primeira Ordem: 

a. Classificação, Soluções de Equações Ordinárias; 

b. Modelagem de Problemas Práticos; 

c. EDO Linear: solução geral; 

d. EDO Não-Linear: métodos elementares de resolução; 

e. Aplicações; 

f. Teorema da Existência e Unicidade de Soluções. 

 

2. Equações Diferenciais Lineares de Segunda Ordem: 

a. Motivação – Modelos de Equações de 2° Ordem; 

b. Equações Homogêneas com Coeficientes Constantes; 

c. Equações Não-Homogêneas: Método dos Coeficientes a Determinar – MCD e Método de 

Variação de Parâmetros - MVP; 

d. Soluções em Séries de Potências; 

e. Aplicações. 

 

3. Sistemas de Equações Lineares de Primeira Ordem: 

a. Matizes e Sistemas de Equações Lineares de Primeira Ordem; 

b. Sistemas Lineares Homogêneos – Autovalores: Reais Distintos, Complexos e Repetidos; 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas com aplicação e resolução de listas de exercícios, seminários e trabalhos 

extraclasse. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos e projetor multimídia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● BOYCE, William. E.; DIPRIMA, Richard C. Equações diferenciais elementares e problemas 

de valores de contorno. 9ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. Tradução Valéria de Magalhães 

Iório. 

● BRONSON, Richard.; COSTA, Gabriel. Equações Diferenciais. 3ª ed. Porto Alegre: Bookman, 

2008. 

● ZILL, Dennis G. Equações Diferenciais com aplicações em modelagem. 2ª ed. São Paulo: 

Cengage Learning, 2012. Tradução de Frederico, Heitor Honda; Patarra, Cyro de Carvalho. 

 

 

 

 Complementar: 

 

● ÁVILA, Geraldo. Cálculo das funções de uma variável. Vol. 2. 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2013.  

● GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. Vol. 2. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

● LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica. Vol. 2. 3ª ed. São Paulo: Harbra, 1994. 

● STEWART, James. Cálculo. Vol. 2. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 

● THOMAS, George B... [et al.]; Cálculo. Vol. 1. 12ª ed. São Paulo: Pearson Education do 

Brasil, 2012. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Prática do Ensino de Matemática 3 CÓDIGO: 74 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 7º 

PRÉ-REQUISITO: Prática do Ensino de Matemática 2 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 17h / 20 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 50h / 60 aulas 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA  

 

Saberes docentes. Formação de professores de Matemática. Planejamento, elaboração e simulação 

de aulas com conteúdos referentes aos anos iniciais do Ensino Médio. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Promover discussões e reflexões sobre a regência em Matemática levando ao desenvolvimento 

de habilidades didáticas que contribuam para melhoria do processo de ensino da matemática. 

 

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Adquirir conhecimentos teóricos e práticos relacionados ao exercício da docência, a partir da 

leitura e discussão de textos;  

● Planejar, elaborar e executar atividades de ensino com os conteúdos matemáticos dos anos 

iniciais do Ensino do Médio;  

● Usar o computador como uma ferramenta de auxílio metodológico no processo ensino-

aprendizagem;  

● Conhecer e refletir alguns dos recursos de multimídias existentes que possam ser utilizados 

no ensino de matemática;  

● Desenvolver uma atitude crítica e reflexiva sobre sua própria prática pedagógica,  

● Adquirir e aperfeiçoar habilidades e estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a 

autonomia e a flexibilidade do pensamento matemático;  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. Saberes docentes 

1. Os saberes que servem de base ao ofício de professor;  

2. Os professores diante do saber;  

3. Os professores enquanto sujeitos do conhecimento.  

 

II. Formação de professores de Matemática 

1. Construindo o conhecimento profissional;  

2. A formação inicial de professores de Matemática;  

3. Tornando-se professor de matemática.  

 

III. Planejamento, elaboração e simulação de aulas com conteúdos referentes aos anos iniciais 

do Ensino Médio 

1. Planos de Ensino e de Aulas;  

2. Utilização do computador como ferramenta auxiliar no processo de ensino-aprendizagem;  

3. Elaboração de materiais didáticos, de lista de exercícios e de avaliações;  

4. Aulas simuladas: espaços para reflexões sobre as ações didáticas. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Com a finalidade de atingir os objetivos propostos, a disciplina será dividida em 4 etapas:  

● 1ª Etapa: leitura e discussão dos textos abordados;  

● 2ª Etapa: elaboração de Planos de Ensino e de aulas, com os conteúdos referentes aos anos 

iniciais do Ensino Médio, e de estratégias a serem seguidas para ministrar os assuntos na 

simulação de aula;  

● 3ª Etapa: simulações de aulas;  

● 4ª Etapa: análise crítica e reflexiva das aulas simuladas e discussões de estratégias 

alternativas que poderiam ser utilizadas.  
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

    

A avaliação será diagnóstica e contínua, constando de resumos dos textos discutidos em sala de aula 

e/ou de atividades versando sobre os textos abordados, da elaboração das simulações de aula, da 

participação e desenvolvimento do discente durante as simulações de aulas e, principalmente, do 

aperfeiçoamento de sua didática durante essa etapa. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Notebook, projetor multimídia, lousa, pincel atômico, apagador, livros e artigos científicos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● TARDIF, M. Saberes Docentes e Formação Profissional. 13ª edição. Petrópolis, RJ. Vozes. 

2012.  

● FIORENTINI, D. (Org.). Formação de professores de matemática: explorando novos 

caminhos com outros olhares. Campinas: Mercado de Letras, 2003.  

● CARVALHO, Luiz Mariano. Et al. Historia e tecnologia no ensino da matemática. Vol. 2. 

Campinas, SP: Ciência Moderna, 2014. 

 Complementar: 

 

● DANTE, Luiz Roberto. Matemática - Contexto & Aplicações. Vol. 1 e 2.  São Paulo: Ática, 

2013.  

● BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática. Brasília, 

1997.  

● LORENZATO, Sérgio. Para aprender matemática. 2ª ed. Campinas, SP: Autores Associados, 

2008. 

● OLÍMPIO JR., Antonio (trad). Tendências internacionais em formação de professores de 

matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

● FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 46ª ed. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Pesquisa Aplicada à Matemática 2 CÓDIGO: 75 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 7º 

PRÉ-REQUISITO: Pesquisa Aplicada à Matemática 1 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 25h / 30 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 8h / 10 aulas 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

O professor da Escola Básica e a pesquisa. A fundamentação teórica nas pesquisas qualitativas em 

Educação Matemática. A fundamentação teórica nas pesquisas em Matemática. O projeto de 

pesquisa para o Trabalho de Conclusão do Curso: relação entre a teoria e os resultados.  

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

     Aprofundar os conhecimentos teóricos e práticos necessários para o desenvolvimento de pesquisa 

em Matemática ou em Educação Matemática. 

 

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Fomentar a relação entre pesquisa e formação do professor de Matemática; 

● Entender como as concepções de pesquisa sobre as práticas docentes se relacionam com a 

Educação Básica; 

● Desenvolver pesquisa em Matemática ou em Educação Matemática; 

● Conhecer características predominantes do paradigma interpretativista e sua relação com 

pesquisas qualitativas em Educação Matemática; 

● Compreender a importância da relação entre dados, análise e fundamentação teórica no 

desenvolvimento de uma pesquisa.  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. O professor, a pesquisa e a formação em Matemática 

1. Pesquisa, reflexão e crítica; 

2. A racionalidade técnica: críticas no contexto da pesquisa em Educação. 

 

II. A formação dos professores da escola básica para a pesquisa 

1. As pesquisas dos professores da Escola Básica. 

 

III. O desenvolvimento da pesquisa enquanto Trabalho de Conclusão de Curso 

1. A formação do professor pesquisador; 

2. Aprofundamento teórico e prático do trabalho de conclusão de curso. 

 

IV. A pesquisa Interpretativista 

1. Fundamentos para pesquisas qualitativas; 

2. Implicações para fundamentações de pesquisas em Educação Matemática. 

 

V. Os elos entre dados, análises e teoria na pesquisa qualitativa em Educação Matemática 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

As atividades da disciplina se darão com base em três eixos metodológicos: 

1. Eixo do estudo teórico 

● Leitura, análises e discussão dos textos; 

● Exposições dialogadas com o auxílio dos recursos áudio-visuais; 

● Estudos em grupo com apresentações por meio de seminários. 

2. Eixo das experiências de pesquisa 

● Diálogos (relatos, palestras, mesas de discussões, etc) com outros 

professores/pesquisadores convidados para o debate de temas específicos que 

contemplem os conteúdos da disciplina. 

3. Eixo do Projeto de Pesquisa 
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● Desenvolvimento de uma proposta de pesquisa para o Trabalho de Conclusão do Curso 

com base nas reflexões possibilitadas pelo estudo na disciplina; 

● Seminários de pesquisa: apresentação do projeto de pesquisa. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação será processual, contínua e formativa, contemplando os três eixos metodológicos das 

atividades desenvolvidas.  

 

● No eixo teórico, o processo de avaliação levará em consideração: a construção de 

resumos/resenhas dos textos estudados; a capacidade de problematizar e pensar 

analiticamente; a clareza e a argumentação sobre os elementos teóricos estudados; a 

frequência, o comprometimento e a pontualidade referentes às atividades propostas.  

● No eixo das experiências de pesquisa serão considerados para efeito de avaliação a 

participação no debate, tanto no que se refere a frequência quanto à colocações acerca das 

temáticas apresentadas.  

● No eixo da proposta de pesquisa serão considerados para critérios de avaliação: a 

observância dos elementos necessários para a realização de uma pesquisa; a pertinência no 

estabelecimento de conexões conceituais; a relevância da proposta apresentada; a 

apresentação da proposta de pesquisa.    

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Notebook, projetor multimídia, lousa, pincel atômico, apagador, livros e artigos científicos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● BICUDO, Maria Aparecida Viggiani, BORBA, Marcelo de Carvalho. (orgs). 

Educação Matemática: pesquisa em movimento. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

● BORTONI-RICARDO, Stella Maris. O professor pesquisador: introdução à pesquisa 

qualitativa. São Paulo: Parábola, 2008. 

https://biblioteca.ifpb.edu.br/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Cortez,
https://biblioteca.ifpb.edu.br/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%22Bortoni-Ricardo,%20Stella%20Maris.%22
https://biblioteca.ifpb.edu.br/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Par%C3%A1bola,
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● BORBA, Marcelo de Carvalho; ARAUJO, Jussara de Loiola. (orgs). Pesquisa qualitativa em 

Educação Matemática. Belo Horizonte, BH: Autêntica, 2013. 

 

 Complementar: 

 

● ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso. Etnografia da Prática Escolar. 18ª ed. Campinas, 

Papirus, 2011.  

● D'AMBROSIO, Ubiratan. Educação matemática: da teoria à prática. Campinas, SP: Papirus, 

1996.  

● FIORENTINI, Dario. GRANDO, Regina Célia. MISKULIN, Rosana Giaretta Sguerra. (orgs).  

Práticas de formação e de pesquisa de professores que ensinam Matemática. São Paulo: 

Mercado de letras, 2009.  

● FIORENTINI, Dario; LORENZATO, Sérgio. Investigação em Educação Matemática: 

Percursos Teóricos e Metodológicos. 3ª ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2012. 

● FAZENDA, Ivani. A pesquisa em educação e as transformações do conhecimento. 12 ed. 

Campinas, SP: Papirus, 2012. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Estágio Supervisionado 3 CÓDIGO: 77 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 7º 

PRÉ-REQUISITO: Estágio Supervisionado 2 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 0h CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 100h 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Planos de ensino e de aulas referentes aos anos iniciais do Ensino Médio. A preparação e a 

emancipação profissional no processo de formação.  Concepções sobre a Matemática. Orientações 

curriculares para o Ensino Médio. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

     Contribuir para o processo de construção da identidade do professor de Matemática, possibilitando 

o diálogo entre conhecimentos teóricos e experiências práticas no percurso da formação docente.  

  

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Elaborar planos de ensino e de aulas referentes aos anos iniciais do Ensino Médio; 

● Adquirir conhecimentos teóricos e práticos relacionados ao exercício da docência; 

● Observar a dinâmica do processo de ensino-aprendizagem no ambiente escolar; 

● Desenvolver habilidades didático-pedagógicas para o ensino de conteúdos matemáticos 

relacionados aos anos iniciais do Ensino Médio; 

● Compreender o processo de formação como uma das etapas de preparação e emancipação 

profissional; 

● Estudar concepções do conhecimento matemático e suas interligações com o processo de 

ensino de Matemática no Ensino Médio 
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● Analisar sugestões didáticas constantes nas orientações curriculares para o ensino médio. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. Planos de ensino e de aulas referentes aos anos iniciais do Ensino Médio: 

1. A importância, as especificidades e as etapas do planejamento de ensino; 

2. Os elementos principais de um plano de aula: dados do componente curricular, ementa, objetivo 

geral, objetivos específicos, conteúdo programático, metodologia, avaliação, recursos didáticos e 

referências. 

 

II. A preparação e a emancipação profissional na formação inicial do professor de Matemática 

1. Formação inicial x profissionalização docente; 

2. Conhecimento e emancipação; 

3. Preparação e emancipação profissional na Licenciatura em Matemática. 

 

III. Algumas concepções sobre a Matemática 

1. O que é a Matemática?; 

2. Matemática em ação. 

 

IV. Orientações curriculares para o Ensino Médio - Conhecimentos de Matemática 

1. Questões de conteúdo; 

2. Questões de metodologia; 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Com a finalidade de atingir os objetivos propostos, a disciplina será dividida em 5 etapas:  

 

1ª Etapa: Inicialmente, serão elaborados os planos de ensino e planos de aulas, referentes aos 

anos iniciais do Ensino Médio e, em seguida, serão discutidos textos referentes ao Estágio 

Supervisionado; 
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2ª Etapa: Os estagiários irão para as escolas públicas fazerem observações do ambiente escolar 

e das aulas de matemática em turmas dos anos iniciais do Ensino Médio; 

3ª Etapa: Os estagiários ministrarão aulas de matemática nas turmas em que foram feitas as 

observações. Nesta fase, o estagiário deve ter o acompanhamento do professor orientador, titular 

da disciplina, em pelo menos duas aulas; 

4ª Etapa: Nesta fase, será elaborado Relatório de Estágio Supervisionado, descrevendo as 

atividades desenvolvidas; 

5ª Etapa: Neste momento, serão realizadas as apresentações dos relatórios de estágio 

supervisionado em forma de seminário. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação será diagnóstica e contínua, constando da elaboração dos planos de ensino e dos planos 

de aula, resumos dos textos discutidos em sala de aula e/ou de atividades versando sobre os textos 

abordados. Será considerada a participação do estagiário durante as aulas ministradas, a elaboração 

e a apresentação do relatório final.  

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Notebook, projetor multimídia, lousa, pincel atômico, apagador, livros e artigos científicos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● NACARATO, A. M. PAIVA, M. A. V (Orgs). A formação do professor que ensina Matemática: 

perspectivas e pesquisas. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

● SKOVSMOSE, Ole. Educação Matemática Crítica: a questão da democracia. Trad. Abgail 

Lins e Jussara de Loiola Araújo. 6 Ed. Campinas, SP: Papirus, 2011.  

https://biblioteca.ifpb.edu.br/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Papirus,
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● BRASIL. Ciências da natureza, Matemática e suas tecnologias. Brasília: Ministério da 

Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006. (Orientações curriculares para o Ensino 

Médio. V. 2) 

 

 Complementar: 

 

● TARDIF. M. Saberes docentes e formação profissional. 13ª ed. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 

2012. 

● PICONEZ. S. B. (Org.); A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado. 24ª ed, Campinas, 

SP. Papirus, 2012. 

● DEVLIN, K. J. O gene da matemática: o talento para lidar com números e a evolução do 

pensamento matemático. Trad. Sergio Moraes Rego. Rio de Janeiro: Record, 2004. 

● DANTE, Luiz Roberto. Matemática - Contexto & Aplicações. v. 1 e 2.  São Paulo: Ática, 2013.  

● DEGENSZAJN, David. et al. Matemática: ciência e aplicações. v. 1 e 2. 9ª ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2016. 
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8º PERÍODO 

 

PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Geometria Euclidiana Espacial CÓDIGO: 81 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 8º 

PRÉ-REQUISITO: Geometria Euclidiana Plana 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 67h / 80 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0h / 0 aula 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Conceitos primitivos e postulados da Geometria Espacial. Geometria Espacial de Posição. Lugares 

Geométricos. Poliedros. Prismas. Pirâmides. Cilindros. Cones. Esferas. Troncos. Inscrição e 

circunscrição de sólidos. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Estudar as figuras no espaço, suas posições relativas e suas medidas. 

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Compreender o método axiomático e sua importância no desenvolvimento dos conceitos da 

geometria espacial; 

● Conhecer, demonstrar e aplicar os teoremas importantes da geometria espacial e suas 

consequências; 

● Compreender a construção e as propriedades de um lugar geométrico; 

● Reconhecer os elementos de um poliedro: faces, vértices, diagonais etc.; 

● Planificar um poliedro; 

● Aplicar a relação de Euler em um poliedro convexo; 

● Calcular a área e o volume de um poliedro; 

● Enunciar e aplicar o princípio de Cavalieri; 

● Reconhecer um corpo redondo e seus elementos; 
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● Calcular a área e o volume de um corpo redondo; 

● Calcular a área e o volume de um tronco de um sólido geométrico; 

● Reconhecer um sólido inscrito ou circunscrito em outro sólido. 

● Resolver problemas que envolvam inscrição e circunscrição de sólidos. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I.  Introdução à Geometria Espacial:  

1. Conceitos primitivos e postulados; 

2. Definições e teoremas envolvendo pontos, retas e planos. 

 

II.  Geometria Espacial de Posição: 

1. Posições relativas entre pontos, retas e planos no espaço; 

2. Projeção ortogonal; 

3. Distâncias; 

4. Lugares Geométricos. 

 

III.  Poliedros: 

1. Poliedro convexo e não convexo; 

2. Poliedros de Platão; 

3. Poliedros regulares; 

4. Prisma e pirâmide: definições, área lateral, área total e volume; 

5. Princípio de Cavalieri. 

 

IV.  Corpos redondos: 

1. Cilindro, cone e esfera: definições, áreas e volume; 

2. Fuso e cunha esféricos; 

 

V.  Troncos: 

1. Troncos dos sólidos geométricos: definições, áreas e volume; 

 

2.  Inscrição e circunscrição de sólidos: 

1. Problemas envolvendo inscrição e circunscrição de sólidos; 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas com aplicação e resolução de listas de exercícios, seminários e trabalhos 

extraclasse. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos e projetor multimídia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● CARVALHO, P. C. P. Introdução à Geometria Espacial. 3ª ed. Rio de Janeiro: SBM, 2005. 

● DOLCE, O., POMPEO, J. N. Fundamentos de Matemática Elementar. Vol 10. 6ª ed. São 

Paulo: Atual, 2005. 

● LIMA. Elon L. Medida e Forma em Geometria. 4ª ed. Rio de Janeiro: SBM, 2011; 
 

 Complementar: 

 

● IEZZI, Gelson. et al. Matemática Ciências e Aplicações. Vol. 2. Ensino Médio. 5ª ed. São 

Paulo: Atual, 2010. 

● IEZZI. Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar – Trigonometria. Vol. 3. 7ª ed. São 

Paulo: Atual, 1993. 

● LIMA, Elon Lages. A Matemática do Ensino Médio. Vol. 1, 2 e 3. Coleção do Professor de 

Matemática. Rio de Janeiro: SBM, 2002.  

● WAGNER, E. Construções Geométricas. 6 ed. - Rio de Janeiro: SBM, 2009.  

● WAGNER, E. Construções Geométricas. Exercícios e soluções 6 ed. - Rio de Janeiro: SBM, 

2009.  
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão do Curso CÓDIGO: 82 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 8º 

PRÉ-REQUISITO: Pesquisa Aplicada à Matemática 2 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 17h / 20 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 17h / 20 aulas 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Trabalho de Conclusão do Curso. Relação orientando e orientador. O problema e os objetivos de uma 

pesquisa acadêmica. Fundamentação teórica da pesquisa. Dados, análises e resultados de uma 

pesquisa. Normatização da pesquisa.  

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

     Compreender especificidades inerentes ao desenvolvimento de um Projeto de Pesquisa buscando 

adequá-lo para o Trabalho de Conclusão do Curso.  

  

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Entender a relação entre projeto de pesquisa e trabalho de conclusão do curso; 

● Refletir sobre a relação entre orientando e orientador; 

● Definir o problema de pesquisa e seus objetivos; 

● Identificar os aportes teóricos principais da pesquisa e sua relação com a investigação 

proposta; 

● Compreender a relação entre dados, análises e resultados; 

● Verificar a adequação da pesquisa à normatização técnica; 

● Apresentar o Trabalho de Conclusão do Curso como resultado da pesquisa. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. O projeto de pesquisa 

1. Elaboração e desenvolvimento; 

2. A pesquisa como um Trabalho de Conclusão do Curso (TCC); 

3. As exigências para o TCC. 

 

II. A relação entre autoria (orientando) e orientação (orientador) no processo de elaboração de 

pesquisas acadêmicas 

1. O desafio de escrever monografia/dissertações/teses: como incrementar a quantidade e manter 

a qualidade? 

2. Como orientar pesquisa em tempos de pesquisas administrada? 

 

III. A estruturação do Trabalho de Conclusão do Curso: 

1. A estrutura do projeto enquanto texto; 

2. Os elementos pré-textuais e pós-textuais; 

3. Os fundamentos teóricos, os dados e os resultados e suas relações com as conclusões da 

pesquisa; 

 

IV. A normatização técnica: elementos necessários para um bom trabalho de pesquisa. 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

As atividades da disciplina contemplarão: 

● Encontros nos horários da disciplina para leitura, análises e discussão dos textos propostos; 

● Uma breve apresentação de cada aluno, sobre a sua proposta de pesquisa, expondo a real 

situação do trabalho; 

● Encontros entre cada aluno, o seu orientador e o professor de Trabalho de Conclusão do 

Curso para reflexão sobre o desenvolvimento da pesquisa; 

● Defesa Pública do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC). 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

     A avaliação será processual, contínua e formativa levando em consideração dois aspectos: um 

relativamente às atividades desenvolvidas na disciplina e o outro a avaliação feita pela banca 

examinadora na defesa pública do TCC.  

Quanto às atividades da disciplina serão observados: 

● A participação durante o estudo teórico; a capacidade de problematizar e pensar 

analiticamente; a clareza e a argumentação sobre os elementos teóricos estudados; a 

frequência, o comprometimento e a pontualidade referentes às atividades propostas;  

● A pertinência e a relevância da proposta de pesquisa para a área de estudo e a 

adequação ao perfil metodológico apresentado; 

● A segurança, tanto em termos teóricos quanto didáticos, durante a apresentação da 

pesquisa. 

 

     Cumprida essa etapa será marcada a defesa pública, quando a banca examinadora fará a 

avaliação final do Trabalho de Conclusão Curso. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Notebook, projetor multimídia, lousa, pincel atômico, apagador, livros e artigos científicos. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● BIANCHETTI, Lucídio; MACHADO, Ana Maria Netto (orgs).  A Bússola do Escrever: Desafios 

e Estratégias na Orientação e Escrita de Teses e Dissertações. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 

2012. 
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● PIRES, Márcia Gardênia Lustosa; SOUSA, Maria Eliziana Pereira de. Manual de elaboração 

de trabalhos acadêmicos: orientação e normalização passo a passo. Campina Grande, PB: 

IFPB, 2016.  

● SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez, 2013. 

 

 Complementar: 

 

● ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 

documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 

● ECO, Umberto. Como se faz uma tese. Trad. Gilson Cesar Cardoso de Souza.  21ª ed. São 

Paulo: Perspectiva, 2008. 

● SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia: elementos de metodologia do 

trabalho científico. 5ª ed. Belo Horizonte: Interlivros, 1977. 

● FIORENTINI, Dario; LORENZATO, Sérgio. Investigação em Educação Matemática: 

Percursos Teóricos e Metodológicos. 3ª ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2012. 

● INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA. Normas 

didáticas para os cursos superiores do IFPB. João Pessoa, PB: 2009. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: História da Matemática CÓDIGO: 83 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 8º 

PRÉ-REQUISITO: Cálculo 2 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 50h / 60 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 17h / 20 aulas 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

 

EMENTA 

 

História da Matemática e Pseudo-história. O desenvolvimento da Matemática ao longo da História. O 

desenvolvimento do cálculo e suas aplicações. A Matemática nos séculos XIX e XX. História da 

Matemática no Brasil. História da Matemática como campo de pesquisa, como recurso metodológico 

e como agente de cognição. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

     Compreender os conhecimentos sobre História da Matemática enquanto recurso metodológico 

para a formação docente em Matemática 

 

Específicos: 

     Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Debater sobre questões relativas a diferenciação entre história e pseudo-história; 

● Perceber os diferentes períodos de desenvolvimento da Matemática nas civilizações antigas; 

● Discutir os impactos da influência da Grécia Antiga no desenvolvimento da matemática como 

ciência; 

● Analisar o conhecimento matemático como construção humana; 

● Compreender o desenvolvimento do cálculo como marco na evolução matemática; 
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● Refletir sobre os avanços da matemática nos séculos XIX e XX; 

● Estudar aspectos sobre o desenvolvimento da História da Matemática no Brasil; 

● Conceber a História da Matemática como campo de pesquisa. 

● Debater o papel da História da Matemática como ferramenta pedagógica 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Unidade I 

1. Definição de história e pseudo-história nas ciências 

2. As origens primitivas da Matemática 

3. A matemática de civilizações antigas ocidentais e orientais 

4. A Grécia antiga e suas influências no desenvolvimento da matemática como ciência 

 

 

Unidade III 

1. A matemática na idade média 

2. O Renascimento e as raízes da matemática atual 

3. Os séculos XVIII, XIX e XX e o desenvolvimento da matemática 

 

Unidade III 

1. A história da matemática no Brasil 

2. A história da educação matemática no Brasil 

3. História da matemática no ensino-aprendizagem da educação básica em matemática 

4. História da matemática como campo de pesquisa 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

● As aulas serão dialogadas alternando-se momentos de exposição com momentos de discussões 

utilizando-se o material bibliográfico e a apresentação de seminários. 
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● Dar-se-á ênfase às atividades desenvolvidas individualmente, como também através de grupos de 

estudo para que sejam adquiridas características como cooperação e trocas de experiência entre 

os discentes e o professor. 

● Além das atividades desenvolvidas em sala de aula, serão disponibilizadas atividades extras 

relativas às temáticas discutidas em sala. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação será realizada em um processo contínuo a fim de diagnosticar a aprendizagem do aluno 

e a prática metodológica do professor, através de alguns instrumentos e critérios abaixo descritos: 

 

● As atividades propostas, que permitam ao professor obter informações sobre habilidades 

cognitivas, atitudes e procedimentos dos alunos, em situações naturais e espontâneas. 

● Tais atividades serão trabalhadas em grupos ou individualmente, onde os alunos terão como 

fonte de pesquisa, dentre outras, os materiais fornecidos pelo professor, por eles confeccionadas 

e os livros indicados. 

● Avaliação da aprendizagem, contemplando questões discursivas, apresentação de seminários, 

pesquisas, entrega de relatórios e resumos de atividades. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos, computador manual, projetor multimídia, vídeos, livros e revistas. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Básica:  

 

● BOYER, C. B. História da Matemática. São Paulo: Edgard Blücher, 2008. 

● CONTADOR, P. R. M. Matemática: Uma breve história. Vol. I. São Paulo: Editora da Física, 

2012. 

● CONTADOR, P. R. M. Matemática: Uma breve história. Vol. II. São Paulo: Livraria da Física, 

2012. 
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Complementar: 

 

● EVES, H. Introdução à História da Matemática. Campinas: Editora Unicamp, 2004. 

● CONTADOR, P. R. M. Matemática: Uma breve história. Vol. III. São Paulo: Livraria da Física, 

2012. 

● MIORIM, M. A. e MIGUEL, A. História na Educação Matemática: Propostas e desafios. 2ª ed. 

Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011. 

● MIGUEL, A. História da Matemática em atividades didáticas. São Paulo: Livraria da Física. 

2009. 

● Valente, W. R. (Org.) História da educação matemática no Brasil: problemáticas de 

pesquisas, fontes, referências teórico-metodológicas e histórias elaboradas. São Paulo: 

Livraria da Física, 2014. 

● MAOR, E. e: a história de um número. Trad. De Jorge Calife. 7ª ed. Rio de Janeiro: Record, 

2012. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Prática do Ensino de Matemática 4 CÓDIGO: 84 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 8º 

PRÉ-REQUISITO: Prática do Ensino de Matemática 3 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 47h / 56 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 20h / 24 aulas 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA  

 

A prática docente como referência na formação do educador. Metodologias de ensino de Matemática 

para o último ano do Ensino Médio. O Planejamento de aula. A Matemática do último ano do Ensino 

Médio. O processo de avaliação no ensino de Matemática. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral:     

Contribuir com o processo de preparação para regência de aulas de Matemática possibilitando 

reflexões baseadas em aportes teóricos e em experiências de aulas simuladas. 

 Específicos: 

Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Compreender a importância da prática de ensino na/para a formação do professor de 

Matemática; 

● Adquirir conhecimentos teóricos e práticos relacionados ao exercício da docência; 

● Conhecer especificidades de experiências docentes bem sucedidas; 

● Estudar e aplicar diferentes metodologias de ensino a partir de aulas simuladas; 

● Construir planos de aula referentes a conteúdos do último ano do Ensino Médio; 

● Compreender, distinguir e aplicar os diversos processos de avaliação que podem ser 

utilizados no Ensino Básico.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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I. A prática docente como referência para formação do educador 

1. Modelos explicativos da vida da sala de aula; 

2. Contribuições possíveis de práticas docentes bem-sucedidas. 

 

II. Metodologia de ensino de Matemática. 

1. A Resolução de problemas como metodologia de ensino. 

 

III. O Planejamento da aula: 

1. Planos de ensino e de aulas;  

2. Aulas simuladas: espaços para reflexões sobre as ações didáticas. 

 

IV. A Matemática do último ano do Ensino Médio.  

1. As abordagens de livros didáticos de Matemática; 

2. A metodologia do professor versus livro didático de Matemática. 

 

V. O processo de avaliação no ensino de Matemática: 

1. A avaliação e seus significados; 

2. Relações entre concepções docentes sobre matemática e processos de avaliação no enisno-

aprendizagem. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

As atividades da disciplina serão dispostas em 4 etapas:  

 

● 1ª Etapa: Estudo dos referenciais teóricos, através de leitura, discussão e apresentação de 

seminários; 

● 2ª Etapa: Elaboração de Planos de Ensino e de aulas (com os conteúdos referentes ao último 

ano do Ensino Médio) e com estratégias metodológicas a serem seguidas para ministrar os 

assuntos na simulação de aula; 

● 3ª Etapa: Simulações de aulas;  

● 4ª Etapa: Análise crítica e reflexiva das aulas simuladas e discussões de estratégias alternativas 

que poderiam ser utilizadas.  
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

    

A avaliação será diagnóstica e contínua, constando de resumos dos textos discutidos em sala de aula 

e/ou de atividades versando sobre os textos abordados, da elaboração das simulações de aula, da 

participação e desenvolvimento do discente durante as simulações de aulas e, principalmente, do 

aperfeiçoamento de sua didática durante essa etapa. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Notebook, projetor multimídia, lousa, pincel atômico, apagador, livros e artigos científicos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● GRILO, Marlene. Prática docente: referência para formação do educador. In: CURY, Helena 

Noronha. Formação de professores de matemática: uma visão multifacetada. Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 2001.  

● HOFFMANN, Jussara. O jogo do contrário em avaliação. 7ª ed. Porto 

Alegre. Mediação, 2009. 

● ONUCHIC,  Lourdes de la Rosa.  Resolução de Problemas. Teoria e Prática. São Paulo: 

Paco, 2014. 

 Complementar: 

 

● DANTE, Luiz Roberto. Matemática - Contexto & Aplicações. Vol. 1 e 2.  São Paulo: Ática, 

2013.  

● BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática. Brasília, 

1997. 

● LORENZATO, Sérgio. Para aprender matemática. 2ª ed. Campinas, SP: Autores Associados, 

2008. 

● POLYA, G. A arte de resolver problemas: um novo aspecto do método matemático. Trad. 

Heitor Lisboa de Araújo. Rio de Janeiro, Interciência, 2006. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 46ª ed. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013, p. 23-47. 

  

https://biblioteca.ifpb.edu.br/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%22Hoffmann,%20Jussara%22
https://biblioteca.ifpb.edu.br/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Media%C3%A7%C3%A3o,
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Lourdes+de+la+Rosa+Onuchic&search-alias=books
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Educação Ambiental e Sustentabilidade CÓDIGO: 85 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 8º 

PRÉ-REQUISITO: Não possui 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 33h / 40 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0h / 0 aula 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Relações sociedade-natureza. Ética e meio ambiente. Qualidade de vida. A questão energética. Os 

serviços ambientais dos ecossistemas. Ameaças a biodiversidade. Riscos ambientais e mudanças 

climáticas. Direitos humanos e meio ambiente. Diversidade cultural e etnoracial. A revolução verde e 

genética. O consumo consciente. Tecnologias sustentáveis. Agroecologia. Produção eco-sustentável. 

Conferências mundiais sobre meio ambiente. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

        Promover no discente o desenvolvimento de conhecimentos, comportamentos e 

habilidades práticas necessárias à participação responsável e eficaz nos processos de 

conservação e busca de solução dos problemas ambientais locais e a sadia qualidade de 

vida e sua sustentabilidade. 

 

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Estimular o educando ao estudo das interferências pela ação humana nos ambientes naturais 

do município (escolas, unidades de conservação, praças, e outros ambientes públicos) e o seu 

envolvimento em ações para organizar espaços que respeitem o patrimônio cultural, étnico-

racial e de gênero e os ecossistemas existentes na região; 
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● Incentivar no educando o trabalho interdisciplinar através da contextualização de sua área de 

formação com ações e tecnologias alternativas para a intervenção em escolas do Município 

com vistas à criação de espaços educadores sustentáveis; 

● Fortalecer o espírito de liderança no educando pelo contato com os diversos grupos sociais da 

região, na criação de coletivos que promovam eventos, visitas guiadas, oficinas, e outras ações 

que induzam à mudança de atitudes e hábitos relativas ao consumo consciente, assim como 

atender alternativas para os câmbios climáticos e de riscos ambientais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. O contexto da realidade local; a compreensão das relações existentes entre os aspectos sociais e 

naturais do ambiente na escala local.  As dimensões físico-químicas, biológicas e sociais; análise das 

escolas locais na sustentabilidade ambiental.  

 

2. Impacto do homem no ambiente natural: A exploração dos recursos naturais e produção de bens 

de consumo; os recursos renováveis e não renováveis; serviços dos ecossistemas; Ameaças a 

biodiversidade; extinções recentes; os transgênicos, efeitos do uso de agrotóxicos e fertilizantes não 

naturais; poluição ambiental; mudanças climáticas e o efeito estufa. A questão energética e os 

setores da economia para o desenvolvimento regional.   

 

3. Problemática ambiental:  A transformação das paisagens naturais via urbanização crescente e 

grandes empreendimentos e os impactos sociais, conflitos ambientais, econômicos e de saúde 

humana, e os desequilíbrios ambientais, na escala local e global. 

 

4. Produção eco-sustentável: ISO14001 e o sistema de gestão ambiental nas organizações; 

Programas de logística reversa e ética ambiental. Tendências na escala regional. 

 

5. Ecoeficiencia - Consumo consciente como instrumento de sustentabilidade:  produtos e/ou serviços 

socialmente justos; economicamente viáveis e ecologicamente limpos. A sustentabilidade na internet 

(compras via digital; reuniões via teleconferências e on-line; voluntariado de ações sociais e 

contribuição de campanhas e mobilizações).  Descarte adequado de resíduos: a reciclagem 

doméstica; resíduos eletrônicos; pneus; conforto térmico e redução de consumo. Empoderamento, 

educação, economia. 
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6. As leis e programas ambientais: Programa Nacional de Desenvolvimento do Meio Ambiente 

(PNDMA), em conformidade com a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81); A Política 

Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97); A Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98); O 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) (Lei nº 9.985/00); Agenda 21 Brasileira 

(2002); O Código Municipal de Meio Ambiente; A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 

12.305/10); O Código Florestal (Lei nº 12.651/12), as quais devem ser trabalhadas em consonância 

com os princípios estabelecidos na Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99). 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Numa abordagem interdisciplinar para cada período do Curso será selecionada por parte de 

um grupo de docentes e discentes uma de seis diretrizes propostas para estudo. Uma comissão 

constituída por docentes da área de educação ambiental, do IFPB, promoverá no início do período 

uma oficina relativa alternativas de estudo da diretriz selecionada. Assim, a diretriz escolhida para o 

respectivo período será conduzida por professores capacitados os que em sala promoverão a leitura 

e o uso de meios audiovisuais previamente preparados, onde serão estudados os conceitos relativos 

à diretriz em estudo na realidade socioambiental local.  

 Os discentes serão orientados para construir um modelo conceitual baseado em 

metodologias de pesquisa participativa com os atores sociais da região, na busca das relações entre 

homem e meio ambiente, e as transformações socioambientais locais, a questão cultural e a 

promoção humana, com base na mesma diretriz em estudo.  

Em plenária, serão apresentados os problemas socioambientais identificados na escala local; 

e serão escolhido(s) o(s) mais significativo(s), para a análise e aplicação do conhecimento na área de 

formação dos discentes, na busca de soluções alternativas de forma a incentivar as práticas de 

pesquisa e de intervenção em educação ambiental.  

Com base nos resultados de intervenção, os discentes serão orientados para ofertar oficinas 

de formação relacionados à diretriz ambiental em estudo, para gestores, coordenadores, supervisores 

pedagógicos, docentes da rede de ensino no Município e para agentes multiplicadores nos 

segmentos da sociedade civil.  

Como resultado desta abordagem interdisciplinar será proposta a produção de materiais 

didáticos e paradidáticos (gráfico/impresso - livros, cartilhas, folders e jogos; audiovisuais - vídeos de 

curta metragem, músicas e slides temáticos) relacionados aos temas ambientais locais;  

Alguns exemplos ilustrativos de possíveis problemáticas: 

A. A práxis através da construção e o funcionamento de inovações partir de materiais alternativos, 

fundados em conceitos da área de formação do discente;   
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B. Análise de uma inovação tecnológica na região e as mudanças de hábitos locais relativas ao 

consumo exagerado;  

C. Corrupção e degradação ambiental; 

D. Trabalho, renda e sustentabilidade na área rural do Município;  

E. A contaminação do meio e os riscos de exposição dos trabalhadores a má utilização de defensivos 

agrícolas; 

F. Valorização dos saberes populares relativos a suas boas práticas de manejo, como modelo 

produtivo; 

G. O ensino da química aplicada na escola do campo; 

H. Análise e intervenção em projetos que ameaçam aspectos socioambientais do Município;  

I. O incentivo a geração de energia elétrica através de fontes alternativas;  

J. Proposta de incentivo fiscal para produtos que consomem menos energia; 

K. Os aspectos ambientais locais e globais e sua relação com os conceitos físicos e químicos; 

L. Ações para despoluição de rios, de arborização urbana e mudanças climáticas; 

M. O conforto térmico na sala de aula e seu efeito no desempenho dos estudantes nas escolas 

Municipais, e aplicação dos princípios físicos; 

N. Os raios UV e os problemas de saúde humana na região. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

• Participação em mesas redondas e apresentações orais; 

• Relatórios de atividades práticas realizadas in loco de acordo com a diretriz; 

• Execução de atividades práticas relativas à área de formação docente; 

• Apresentação de resultados de pesquisa participativa e / ou projeto aplicado a realidade local; 

• O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro Branco, Pincéis Coloridos, Projetor Multimídia. 

 



285 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● VALLE, C. E. do. Qualidade ambiental. 12. ed. São Paulo: Senac - São Paulo, 2012. ISBN 

9788539602650.  

•  BRAGA, B. Introdução à Engenharia Ambiental. 1. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. ISBN 

8587918052.  

•  MILLER JR, G. T. Ciência Ambiental. 1. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008. ISBN 

8522105499.  

 

Complementar: 

  

• AB’SABER, A. N. Amazônia: do discurso à praxis. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2004. ISBN 

8531400910.  

• GROTZINGER, J. Para entender a Terra. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. ISBN 

9788536306117.  

• NUNES, P. H. F. Meio ambiente & mineração: o desenvolvimento sustentável. 1. ed. Curitiba: 

Juruá, 2010. ISBN 9788536211237.  

• ARAÚJO, V. d. P. A. Pelos caminhos do semiárido. 1. ed. Campina Grande: EDUEPB, 2013. 

ISBN 9788578791421.  

• COMAR, V.; COSTA, F. E. d. S. Avaliação ambiental estratégica para o gás natural. 1. ed. Rio 

de Janeiro: Interciência, 2006. ISBN 9788571931398. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Estágio Supervisionado 4 CÓDIGO: 87 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 8º 

PRÉ-REQUISITO: Estágio Supervisionado 3 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 50h / 60 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 33h / 40 aulas 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Planos de Ensino e de Aulas referentes ao último ano do Ensino Médio. Trabalho docente, pedagogia 

e ensino. Orientações Curriculares para o Ensino Médio. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

     Contribuir para o processo de construção da identidade do professor de Matemática, possibilitando 

o diálogo entre conhecimentos teóricos e experiências práticas no percurso da formação docente.  

  

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Elaborar planos de ensino e de aulas referentes ao último ano do Ensino Médio; 

● Adquirir conhecimentos teóricos e práticos relacionados ao exercício da docência; 

● Observar a dinâmica do processo de ensino-aprendizagem no ambiente escolar; 

● Desenvolver habilidades didático-pedagógicas para o ensino de conteúdos matemáticos 

relacionados ao último ano do Ensino Médio; 

● Compreender a relação entre a pedagogia e o ensino a partir do contexto do trabalho 

docente; 

● Analisar sugestões didáticas constantes nas orientações curriculares para o ensino médio. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. Planos de ensino e de aulas referentes ao último ano do Ensino Médio. 

1. A importância, as especificidades e as etapas do planejamento de ensino; 

2. Os elementos principais de um plano de aula: dados do componente curricular, ementa, objetivo 

geral, objetivos específicos, conteúdo programático, metodologia, avaliação, recursos didáticos e 

referências. 

 

II. Trabalho docente, pedagogia e ensino.  

1. A pedagogia do ponto de vista do trabalho dos professores; 

2. A pedagogia e o processo do trabalho docente; 

3. O objeto humano do trabalho docente; 

4. As técnicas e os saberes no trabalho docente; 

5. O professor enquanto trabalhador. 

 

III. Orientações curriculares para o Ensino Médio - Conhecimentos de Matemática 

1. O uso de tecnologia; 

2. Organização curricular e projeto político-pedagógico; 

3. Temas complementares. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Com a finalidade de atingir os objetivos propostos, a disciplina será dividida em 5 etapas:  

1ª Etapa: Inicialmente, serão elaborados os planos de ensino e planos de aulas, referentes ao 

último ano do Ensino Médio e, em seguida, serão discutidos textos constantes nas referências do 

Estágio Supervisionado; 

2ª Etapa: Os estagiários irão para as escolas públicas fazerem observações do ambiente escolar 

e das aulas de matemática em turmas do último ano do Ensino Médio; 
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3ª Etapa: Os estagiários ministrarão aulas de matemática nas turmas em que foram feitas as 

observações. Nesta fase, o estagiário deve ter o acompanhamento do professor orientador, titular 

da disciplina, em pelo menos duas aulas; 

4ª Etapa: Nesta etapa, será elaborado Relatório de Estágio Supervisionado, descrevendo as 

atividades desenvolvidas; 

5ª Etapa: Destinada às apresentações dos relatórios de estágio supervisionado em forma de 

seminário. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação será diagnóstica e contínua, constando da elaboração dos planos de ensino e dos planos 

de aula, resumos dos textos discutidos em sala de aula e/ou de atividades versando sobre os textos 

abordados. Será considerada a participação do estagiário durante as aulas ministradas, a elaboração 

e a apresentação do relatório final.  

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Notebook, projetor multimídia, lousa, pincel atômico, apagador, livros e artigos científicos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● NACARATO, A. M. PAIVA, M. A. V (Orgs). A formação do professor que ensina Matemática: 

perspectivas e pesquisas. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

● TARDIF. M. Saberes docentes e formação profissional. 13ª ed. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 

2012. 

● BRASIL. Ciências da natureza, Matemática e suas tecnologias. Brasília: Ministério da 

Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006. (Orientações curriculares para o Ensino 

Médio. V. 2) 

 



289 

 

 Complementar: 

 

● PICONEZ. S. B. (Org.). A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado. 24ª ed, Campinas, 

SP. Papirus, 2012. 

● DANTE, Luiz Roberto. Matemática - Contexto & Aplicações. v. 3.  São Paulo: Ática, 2013.  

● DEGENSZAJN, David. et al. Matemática: ciência e aplicações. v. 3. 9ª ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2016. 

● PIMENTA, Selma Garrido; DE ALMEIDA, Maria Isabel. Estágios Supervisionados na 

Formação Docente. São Paulo: Cortez, 2014.  

● FIORENTINI, Dario (org). Formação de professores de matemática: explorando novos 

caminhos com outros olhares. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2003. 
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DISCIPLINAS OPTATIVAS 

PLANO DE ENSINO 

NOMEDA DISCIPLINA: Álgebra Linear 2 CÓDIGO: 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE:  

PRÉ-REQUISITO: Álgebra Linear 1 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 67h/ 80 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0h / 0 aula 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Formas canônicas elementares. Decomposição primária. Forma canônica de Jordan. Formas 

Bilineares. Cônicas e Quádricas. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Desenvolver a capacidade de compreensão e utilização lógico-dedutiva de estruturas e objetos 

definidos por um conjunto de axiomas, e em particular, desenvolver a capacidade de compreensão da 

estrutura dos espaços vetoriais de dimensão finita e dos operadores lineares. 

 

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Estudar operadores lineares em espaços de dimensão finita e com produto interno; 

● Calcular polinômio característico, autovalores, autovetores e polinômio mínimo de operadores 

lineares em espaços de dimensão finita. 

● Descrever operadores lineares em termos de subespaços invariantes; 

● Compreender e exemplificar a noção de subespaço invariante pela ação de um operador 

linear e sua correlação com a representação matricial do operador linear; 

● Calcular a decomposição primária e decomposição em blocos de Jordan; 
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● Calcular a decomposição espectral para operadores autoadjuntos em espaços vetoriais de 

dimensão finita sobre os reais;  

● Utilizar o teorema espectral para o estudo da formas bilineares e para redução de cônicas e 

quádricas à sua forma padrão. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. Formas canônicas elementares: 

1. Operadores diagonalizáveis;  

2. Polinômios anuladores; 

3. Teorema de Cayley-Hamilton;  

4. Polinômio minimal; 

5. Decomposição em somas diretas. 

 

II. Decomposição primária e forma de Jordan: 

1. Subespaços T-Invariantes; 

2. Teorema da decomposição primária; 

3. Teorema espectral; 

4. Operadores nilpotentes; 

5. Forma canônica de Jordan. 

 

III. Formas bilineares: 

1. Formas lineares; 

2. Formas bilineares; 

3. Matriz de uma forma bilinear; 

4. Formas bilineares simétricas e anti-simétricas. 

 

IV. Cônicas e Quádricas: 

1. Formas quadráticas: definição e representação matricial; 

2. Diagonalização da forma quadrádica; 

3. Forma quadrática no plano: cônicas e suas classificações; 

4. Forma quadrática no espaço: quádricas e suas classificações. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas com aplicação e resolução de listas de exercícios, seminários e trabalhos 

extraclasse. Desenvolvimentos de atividades práticas no laboratório de informática utilizando o software 

Geogebra ou similares. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos, projetor multimídia, laboratório de informática e software Geogebra 

ou similares. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● CALLIOLI, C. A. COSTA, R. C. F. DOMINGUES, H. H. Álgebra linear e aplicações. 6ª ed. São 

Paulo: Atual, 1990.   

● COELHO, F. LOURENÇO, M. Um Curso de Álgebra Linear. 2ª ed. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 2010. 

● LIMA, E. L. Álgebra Linear. Coleção Matemática Universitária. 7ª ed. Rio de Janeiro: SBM, 

2004.  

 Complementar: 

 

● ANTON, H. RORRES, C. Álgebra Linear com Aplicações. 8ª ed. Porto Alegre: Bookman, 

2001. 

● BOLDRINI, J. L. Álgebra Linear. 3ª ed. São Paulo: Harbra, 1986. 

● STEINBRUCH, A. WINTERLE, P. Álgebra Linear. 2ª ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 

1987. 

● LEON, S. J. Álgebra Linear com Aplicações. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 

1999. 

● HOFFMAN, K. e KUNZE, R. Álgebra Linear. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 

1979. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Análise Real 2 CÓDIGO: 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE:  

PRÉ-REQUISITO: Análise Real 1 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 67h / 80 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0h / 0 aula 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

A Integral de Riemann. Sequências e séries de funções. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

       Compreender os processos de formalização do Cálculo integral, das sequências e 

séries de funções. 

 

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Revisar o conceito de supremo e ínfimo de um conjunto; 

● Definir integral de Riemann; 

● Reconhecer as propriedades da integral; 

● Definir conjunto de medida nula; 

● Reconhecer uma função integrável; 

● Aplicar os principais teoremas do cálculo integral; 

● Estudar logaritmos e exponenciais utilizando o cálculo integral; 

● Caracterizar integrais impróprias; 

● Definir e diferenciar convergência simples e convergência uniforme; 

● Conhecer as propriedades da convergência uniforme; 

● Relacionar séries de potências com funções elementares. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. A Integral de Riemann: 

a. Supremo e ínfimo de um conjunto; 

b. Integral de Riemann; 

c. Propriedades da integral; 

d. Conjunto de medida nula; 

e. Funções integráveis; 

f. Teoremas do Cálculo integral; 

g. Logaritmos e exponenciais; 

h. Integrais impróprias. 

 

2. Sequências e séries de funções: 

a. Convergência simples e convergência uniforme; 

b. Propriedades da convergência uniforme; 

c. Séries de potência. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas com aplicação e resolução de listas de exercícios, seminários e trabalhos 

extraclasse. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos e projetor multimídia. 
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BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● ÁVILA, G. Análise Matemática para Licenciatura. 3ª ed. São Paulo: Blucher, 2006. 

● BOURCHTEIN, Lioudmila. BOURCHTEIN, Andrei. Análise Real - Funções de uma variável 

real. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna LTDA., 2010. 

● LIMA, Elon L. Análise Real volume 1. Funções de uma variável.  11ª ed. Rio de Janeiro: 

IMPA, 2011. 

 

 Complementar: 

 

● BARTLE, R. G. SHERBERT, D. R. Introduction to Real Analysis. 4ª Ed. John Wilei & Sons, 

2011. 

● FIGUEIREDO, D. Análise I. 2ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 1996. 

● GUIDORIZZI, L. H. Um curso de Cálculo. Vol. 1. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

● LIMA, Elon L. Curso de Análise. Vol. 1. 14ª ed. Rio de Janeiro: IMPA 2016. 

● MACIEL, A.B. LIMA, O. A. Introdução à Análise Real. Campina Grande: EDUEPB, 2005. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Cálculo 4 CÓDIGO: 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE:  

PRÉ-REQUISITO: Cálculo 3 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 67h / 80 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0h / 0 aula 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Integral de Linha, Integral de Linha de Campos Vetoriais. Campos Conservativos e Função Potencial. 

Teorema de Green. Integrais de Superfícies. Teorema de Stokes. Teorema da Divergência de Gauss. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Desenvolver conceitos e técnicas de cálculo diferencial e integral de funções reais de várias 

variáveis para a integração de linha e de superfície. 

 

Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Analisar e aplicar as propriedades de campos vetoriais e de fluxos por meio das integrais de 

linha e superfície; 

● Caracterizar, representar graficamente campos vetoriais; 

● Relacionar a integral de linha com o conceito de trabalho e de massa; 

● Calcular a integral de linha de campos vetoriais sobre curvas regulares, orientadas, simples, 

fechadas e parametrizadas; 

● Obter campos vetoriais conservativos e calcular as integrais curvilíneas em tais campos; 

● Compreender o teorema de Green no plano e sua aplicação no cálculo de áreas de regiões do 

espaço bidimensional e sua relação com a integral dupla; 

● Determinação do fluxo total e da circulação de campos vetoriais; 
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● Verificar quando uma superfície é regular, orientada e parametrizar superfícies; 

● Calcular a área e a integral de uma superfície usando a definição de integral de superfície 

parametrizadas ou não; 

● Compreender a relação entre o fluxo de um campo vetorial com as integrais duplas por meio do 

Teorema de Gauss (Teorema da divergência); 

● Obter a circulação de um campo vetorial ao redor de uma curva por meio do Teorema de 

Stokes; 

● Compreender a relação entre integrais de linha e integrais de superfície por meio do Teorema 

de Stokes. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. Integrais de Linha: 

a. Campos Vetoriais; 

b. Campos Vetoriais Conservativos - Função Potencial; 

c. Caminhos Regulares: Curvas Orientadas; 

d. Integrais de Linha; 

e. Integrais de Linha de Campos Vetoriais; 

f. Independência do Caminho de Integração. 

 

II. Teorema de Green: 

a. Teorema de Green; 

b. Divergência e Rotacional; 

c. Teorema de Green em regiões multiplamente conexas; 

d. Formas Vetoriais do Teorema de Green. 

 

III. Integrais de Superfície: 

a. Integral de Superfície. Cálculo de Áreas. 

b. Aplicações: massa, centro de massa e momento de inércia. 

c. Fluxo e o Teorema da Divergência de Gauss. Aplicações. 

d. Teorema de Stokes e Aplicações. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas com aplicação e resolução de listas de exercícios, seminários e trabalhos 

extraclasse. 

 



298 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos e projetor multimídia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● FLEMMING, D. M. e GONÇALVES, M. B. Cálculo A: Funções, Limite, Derivação, Integração. 

5ª ed. São Paulo: Makron Books do Brasil, 1992. 

● STEWART, James. Cálculo. Vol. 2. 7ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 

● THOMAS, George B.; WEIR, Maurice D.; HASS, Joel. Cálculo. Vol. 2. 12ª ed. São Paulo: 

Pearson, 2012. 

 

 Complementar: 

 

● APOSTOL, Tom M. Cálculo II: cálculo com funções de várias variáveis e Ágebra Linear, com 

aplicações às equações diferenciais e às probabilidades. Vol. 2. 2ª ed. Espanha: Reverté 

Brasil, 2008. 

● GUIDORRIZZI, H. L. Um curso de calculo. Vol. 3 e 4. 5ª ed. Rio de Janeiro: LCT, 2001. 

● HOWARD, A.; BIVENS, I.; DAVIS, S. Cálculo. Vol. 1 e 2. 10ª ed. Porto Alegre: Bookman, 

2014. 

● LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica. Vol. 2. São Paulo: Harbra, 1994. 

● MUNEM, M. A.; FOULIS, D. J. Cálculo. Vol. 2. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Estruturas Algébricas 2 CÓDIGO: 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 

PRÉ-REQUISITO: Estruturas Algébricas 1 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 67h / 80 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0h / 0 aula 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Anéis, Domínios de integridade e Corpos. Homomorfismos de Anéis. Ideais. Ideais primos e 

maximais. Anéis Quocientes. Anéis de polinômios. Polinômios sobre corpos. Fatoração única em 

K[X]. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Compreender os conceitos fundamentais sobre Anéis, corpos, ideais e anéis quocientes, anéis 

de polinômios e polinômios sobre corpos. 

  

 Específicos: 

Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Definir Anéis e Corpos; 

● Apresentar homomorfismo de anéis; 

● Estudar os ideais e relacioná-los com anéis quociente; 

● Relacionar ideais primos e maximais com os conceitos de domínio de integridade e corpo; 

● Apresentar os anéis de polinômios; 

● Estudar os polinômios sobre corpos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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1. Teoria Básica dos Anéis 

a. Definição e exemplos de anéis; 

b. Domínios e corpos; 

c. Homomorfismo de anéis; 

d. Corpo de frações de um domínio de integridade; 

e. Ideais; 

f. Domínio de ideais principais; 

g. Operações com ideais; 

h. Ideais primos e maximais; 

i. Anéis quocientes; 

j. O Teorema fundamental dos homomorfismos. 

 

2. Anéis de Polinômios 

a. Definição e propriedades; 

b. Divisibilidade em A[X]; 

c. Polinômios sobre corpos; 

d. Polinômios irredutíveis e ideais maximais; 

e. Fatoração Única em K[X]. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas com aplicação e resolução de listas de exercícios, seminários e trabalhos 

extraclasse. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 
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RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos e projetor multimídia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● DOMINGUES, H. H. e YEZZI, G. Álgebra Moderna. 4ª ed. São Paulo: Atual, 2003. 

● SHOKRANIAN, S. Álgebra I. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2010. 

● VIEIRA, V. L. Álgebra Abstrata para Licenciatura. 2ª ed. EDUEPB, 2015. 

 

 Complementar: 

 

● GONÇALVES, A. Introdução à Álgebra. 5ª ed. Rio de Janeiro: IMPA, 1999. 

● HEFEZ, A. Curso de Álgebra. Vol.1. 5ª ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2014. 

● ZAHN, M. Introdução à Álgebra. Rio de janeiro: Editora Moderna LTDA, 2013. 

● LEQUAIN, Y. GARCIA, A. Elementos de Álgebra. 6ª ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2015. 

● SANTOS, J. P. de O. Introdução à Teoria dos Números. 3ª ed. Rio de Janeiro: SBM, 2015. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Introdução ao Cálculo Numérico e à 
Matemática Computacional 

CÓDIGO: 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE:  

PRÉ-REQUISITO: Equações Diferenciais Ordinárias 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 50h/ 60 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 17h/ 20 aulas 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Estudo de erros; sistemas de equações lineares; zeros de equações algébricas e transcendentais; 

interpolação; integração numérica; equações diferenciais ordinárias; ajuste de curvas. Práticas de 

laboratório: desenvolvimento de algoritmos computacionais envolvendo métodos numéricos, em 

ambiente Scilab ou softwares similares. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

     Instrumentar o aluno com os conhecimentos para análise e resolução de problemas da área de 

matemática, matemática aplicada e demais ciências, utilizando métodos numéricos com o apoio de 

ferramentas computacionais através de algoritmos numéricos. 

 

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Conceituar Cálculo Numérico; 

● Escrever o erro absoluto e relativo de problemas de matemática computacional; 

● Utilizar métodos numéricos para buscar a solução de sistemas de equações; 

● Encontrar zeros aproximados usando um dos métodos de Cálculo Numérico; 

● Aplicar os métodos de Interpolação Polinomial encontrando uma função matemática que 

interpola os pontos em questão; 
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● Ajustar curvas à um conjunto de pontos; 

●  Encontrar a solução de integrais definidas usando métodos de calculo numérico;  

●  Usar os métodos para obter a solução numérica de equações diferenciais; 

●  Utilizar os comandos básicos de uma ferramenta de computação numérica;  

● Construir Programas usando uma ferramenta de computação numérica; 

● Avaliar quantitativa e qualitativamente os resultados obtidos na resolução de problemas. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. Erros: 

1. Representação de números.  

2. Conversão de números nos sistemas decimal e binário. 

3. Aritmética de ponto flutuante.  

4. Erros.  

5. Erros absolutos e relativos.  

6. Erros de arredondamento e truncamento em um sistema de aritmética de ponto flutuante.  

7. Análise de erro nas operações aritméticas de ponto flutuante; 

8. Propagação de erro.  

 

II. Sistemas de equações lineares: 

Métodos diretos: 

1. Transformações elementares; 

2. Método de Gauss-Jordan; 

3. Cálculo do Determinante e da Inversa; 

4. Fatoração LU. 

5. Fatoração de Cholesky 

Métodos indiretos: 

6. Método de Jacobi; 

7. Método de Gauss-Seidel. 

 

III. Zeros de equações algébricas e transcendentais: 

1. Isolamento dos zeros; 

2. Método da bissecção; 

3. Método da Falsa Posição; 

4. Método de Newton. 

 

IV. Interpolação: 

a. Interpolação linear; 
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b. Interpolação quadrática; 

c. Interpolação de Lagrange; 

d. Diferenças divididas e Interpolação de Newton. 

 

5. Ajuste de Curvas: 

a. Método dos mínimos quadrados; 

i. Caso discreto; 

ii. Caso contínuo. 

b. Ajuste linear simples; 

c. Ajuste linear múltiplo; 

d. Transformações. 

 

6. Integração Numérica: 

a. Regra dos trapézios; 

b. Regras de Simpson; 

c. Quadratura Gaussiana. 

 

7. Equações Diferenciais Ordinárias: 

a. Método de Euler; 

b. Métodos de Runge-Kutta 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas com aplicação e resolução de listas de exercícios, seminários e trabalhos 

extraclasse. Desenvolvimentos de atividades práticas no laboratório de informática utilizando o 

software Scilab ou similares. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 



305 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos, projetor multimídia, laboratório de informática e software Scilab ou 

similares. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Básica: 

 

● BARROSO, L. C. et al. Cálculo Numérico com aplicações. 2ª ed. Harbra,1998.  

● CHAPRA, Steven. Métodos Numéricos Aplicados com MatLab: para engenheiros e cientistas. 

São Paulo: Bookman, 2013.  

● ARENALES, S. DAREZZO, A. Cálculo Numérico: aprendizagem com apoio de software. 2ª 

ed. São Paulo: Cengage Learning, 2017.  

 

 Complementar: 

 

● RUGGIERO, Marcia A. Gomes; LOPES, Vera Lucia da Rocha. Cálculo numérico: aspectos 

teóricos e computacionais. 2ª ed. São Paulo: Makron, 1997.  

● CUNHA, Maria Cristina. Métodos numéricos. 2ª ed. São Paulo: Editora da Unicamp, 2000.  

● SPERANDIO, D.; MENDES, J.D.; SILVA, L.H.M. Cálculo Numérico: características 

matemáticas e computacionais dos métodos numéricos. Prentice Hall, São Paulo, 2003. 

● SAUER, T. Numerical Analysis. 2
nd

. Pearson, 2012.  

● Araújo, A.L.M. Matemática Computacional. Universidade de Coimbra, 2016.  
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Teorias da Aprendizagem 
 

CÓDIGO: 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE:  

PRÉ-REQUISITO: Psicologia da Aprendizagem 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 33h/ 40 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0h / 0 aula 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

Estudo das teorias psicológicas sobre o fenômeno da aprendizagem. Análise do 

processo Ensino-Aprendizagem, conceituação, obstáculos, dinamismo. 

Possibilidades e contribuições das diversas abordagens na Psicologia para a 

intervenção no universo escolar/educacional. 

OBJETIVOS 

Geral: 

Estudar as teorias da aprendizagem e suas relações com o processo 

educativo. 

Específicos: 

● Possibilitar a reflexão aprofundada sobre o que vem a ser o fenômeno da 

Aprendizagem, no que consiste, como estimulá-lo ou reprimi-lo; 

● Refletir sobre as concepções psicológicas que embasam as Teorias de 

Aprendizagem que estejam implícitas ou explícitas à Educação; 

● Conhecer as principais teorias psicológicas relacionadas à Aprendizagem e, 

se possível, estabelecer relações entre elas; 

● Questionar e refletir sobre as contribuições da Psicologia para o entendimento 

do contexto educativo em sua complexidade: seus “atores”, relação professor-

aluno, dinâmica e peculiaridades. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  

I. Introdução à teoria da aprendizagem 

1.1 Histórico das Teorias da Aprendizagem 

1.2 Aprendizagem: no que consiste? Quais seus elementos? 

1.3 Conceitos 

1.4 Características da Aprendizagem. É possível estimulá-la e/ou reprimí-la? 

II. Teorias da aprendizagem 

2.1 Teorias Comportamentalistas/Empiristas/Objetivistas 

2.2 Teorias Internalistas/Subjetivistas 

2.3 Teorias Interacionistas 

2.4 Outras Teorias 

III. Contribuições da psicologia para o entendimento do contexto educativo 

3.1 Os “atores” do contexto educativo 

3.2 O aluno adolescente e o contexto educativo: como motivá-lo? 

3.3 Interação professor-aluno 

3.4 Outras contribuições 

METODOLOGIA DE ENSINO 

  

Aulas expositivas (dialógicas). Debates. Trabalhos de leitura. Aulas compartilhadas. 

Trabalhos de pesquisa. Exercícios de reflexão em pequenos grupos. Exibição e 

discussão de filmes. Produção de textos. 

  

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

  

●         Método expositivo-dialógico-participativo; 

●         Estudo e discussão de textos previamente lidos; 

●         Avaliações escritas; 

●         Estudos em grupo; 

●         Seminários; 
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●         Exibição de filmes; 

●         Palestras e debates. 

● O processo de avaliação é contínuo e cumulativo, considerando 

aspectos como: pontualidade, frequência; interesse e participação 

efetiva nas aulas; integração nas atividades em grupo; avaliação 

escrita; participação nos debates e seminários. 

● O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação 

Final. 

● O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

  

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

  

Quadro branco, pinceis coloridos, projetor multimídia, computador manual, livros e 

artigos. 

  

BIBLIOGRAFIA 

  Básica: 

  

●  COLL, César, MARCHESI, Álvaro e PALÁCIOS, Jesus. Desenvolvimento 

psicológico e educação: Psicologia da educação escolar. Vol. 2. Porto Alegre: 

Artmed, 2004. 

● PILETTI, Nelson. Psicologia Educacional. São Paulo: Ed. Ática, 2008. 

● SALVADOR, César Coll. Psicologia da Educação. Porto Alegre: Artmed, 

1999. 

Complementar: 

  

●  KUPFER, M. C. Freud e a Educação. Ed. Scipione, São Paulo, SP, 1996. 

● LANJONQUIERE, L. De Piaget a Freud: para repensar as aprendizagens. 

Vozes, Petrópolis, RJ, 1992. 
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● MOLL, L. C. Vygotsky e a Educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

RODRIGO, Mª. J.; 

● VIGOTSKII, L. S.; LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. Linguagem, 

Desenvolvimento e Aprendizagem. 5ª ed., Ícone, São Paulo, SP, 1994. 

● FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e terra, 2011. 
 

  



310 

 

PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Filosofias da Matemática e Educação 
Matemática 1 

CÓDIGO: 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE:  

PRÉ-REQUISITO: Epistemologia da Matemática; Didática da Matemática 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 33h/ 40 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0h / 0 aula 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

   

EMENTA 

  

Impregnações mútuas entre filosofia e matemática. A natureza do conhecimento 

matemático. As correntes filosóficas da matemática. Concepções sobre o 

conhecimento matemático e sobre o ensino-aprendizagem da Matemática. A 

Filosofia da Educação Matemática. A Educação e a filosofia da Educação 

Matemática. 

  

  

OBJETIVOS 

  

Geral: 

 

● Estudar elementos das filosofias da matemática e Educação Matemática para 

um entendimento da Matemática no que diz respeito à natureza de seus 

objetos, métodos, resultados e relações com a educação e com processo de 

ensino-aprendizagem. 

Específicos: 

● Compreender a relação entre a filosofia e a matemática; 

● Refletir sobre as concepções clássicas relativas à natureza do 

conhecimento matemático; 

● Entender as correntes da filosofia da matemática e suas relações com 

o desenvolvimento dessa ciência; 
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● Refletir sobre concepções de conhecimento, de conhecimento 

Matemático e de ensino-aprendizagem de matemática; 

● Entender e caracterizar a Filosofia Educação Matemática; 

● Compreender a relação entre Educação e Educação Matemática; 

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  

1. Impregnação mútua enrte filosofia e matemática. 

2. As origens do conhecimento matemático: 

2.1. O pensamento platônico; 

2.2. O pensamento aristotélico; 

2.3. A matemática e o mundo. 

3. As correntes filosóficas da matemática: 

3.1. O Formalismo; 

3.2. O Logicismo; 

3.3. O intuicionismo. 

4. Concepções do modo como se processa a obtenção e a produção do 

conhecimento matemático. 

4.1. Concepções de ensino-aprendizagem da Matemática. 

5. O significado de Filosofia da Educação Matemática 

5.1. A relação entre Educação, Matemática e Filosofia da Educação 

Matemática. 

  

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 Aulas expositivas dialogadas contemplando estudo de textos 

Seminários sobre temas propostos a partir dos referenciais teóricos. 

  

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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A avaliação será processual, contínua e formativa levando em consideração a 

participação durante o estudo teórico; a capacidade de problematizar e pensar 

analiticamente; a clareza e a argumentação sobre os elementos teóricos estudados; 

a frequência, o comprometimento e a pontualidade referentes às atividades 

propostas. 

  

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

  

Notebook, projetor multimídia, lousa, pincel atômico, apagador, livros e artigos 

científicos. 

  

PRÉ-REQUISITO 

·         Epistemologia da Matemática 

·         Didática da Matemática  

BIBLIOGRAFIA 

  

Básica: 

BARKER, Stephen E. Filosofia da matemática. Rio de Janeiro: Zahar, 1989. 

DA COSTA, Newton C. A . Introdução aos fundamentos da matemática. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 

1992. 

RUSSELL, Bertrand. Introdução à filosofia matemática. Rio de Janeiro: Zahar, 1974. 

  

  

Complementar: 

  

BOYER, C. História da matemática. 3. ed. São Paulo Blucher, 2012. 

COURANT, R.; ROBBINS, H., O que é Matemática? Uma abordagem elementar de métodos e 

conceitos. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2000. 

DAVIS, Philip J.; HERSH, Reuben. A experiência matemática. Trad. por Fernando Miguel Louro e Ruy 

Miguel Ribeiro. Lisboa: Gradiva, 1995. 

ERNEST, P. The Philosophy of Mathematics Education. London: The Falmer Press, 1991.  

SOARES, L. H. A dialética entre o concreto e o abstrato na construção do conhecimento matemático. 

Tese (Doutorado em Educação). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2015. 
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PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Filosofias da Matemática e Educação 
Matemática 2 

CÓDIGO: 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE:  

PRÉ-REQUISITO: Filosofias da Matemática e Educação Matemática 1 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 33h/ 40 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 0h / 0 aula 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

  

EMENTA 

  

Juízos analíticos e sintéticos sobre os objetos matemáticos. Proposições a priori e a 

posteriori. A retomada da discussão sobre a fundamentação do conhecimento 

matemático. A Filosofia da Educação Matemática e o processo de ensino-

aprendizagem de Matemática. Objetos matemáticos e a relação com a cognição, a 

linguagem, a história e a cultura. O Texto matemático e sua materialidade. 

  

OBJETIVOS 

  

Geral: 

 

Estudar elementos das filosofias da matemática e Educação Matemática para 

um entendimento da Matemática no que diz respeito à natureza de seus 

objetos, métodos, resultados e relações com a educação e com processo de 

ensino-aprendizagem. 

Específicos: 

Discutir sobre a natureza do conhecimento matemático à luz dos 

pressupostos de juízos analíticos e sintéticos e das proposições a priori e a 

posteriori; 

• Refletir sobre as correntes atuais da filosofia da matemática; 

• Compreender os aspectos de falibilidade e de incompletude do 

conhecimento matemático. 
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• Relacionar filosofias da Matemática com a Educação Matemática; 

• Perceber os aspectos filosóficos inerentes às práticas educativas; 

• Identificar as ligações entre aspectos filosóficos, pedagógicos e 

didáticos do conhecimento matemático. 

 

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  

1.O conhecimento matemática e o pensamento kantiano 

1.1.  Os Juízos analíticos e os juízos sintéticos; 

1.2. O conhecimento a priori e o conhecimento a posteriori. 

2. O retorno aos fundamentos do conhecimento matemático: 

2.1. O pensamento falibilista; 

2.2. A incompletude e a inconsistência; 

2.3. A dialética da construção do conhecimento matemático a partir dos 

aspectos socioculturais. 

3. A Realidade dos objetos matemáticos: 

3.1. Os aspectos cognitivos; 

3.2. Os aspectos linguísticos; 

3.3.  A História e a cultura dos objetos matemáticos 

4. A produção do conhecimento matemático: a intuição essencial, a construção 

da idealidade, a linguagem, a comunicação. 

5. O texto matemático e sua presença no ensino/aprendizagem/construção da 

Matemática 

5.1. A escrita matemática e possibilidades de proceder-se 

hermeneuticamente para compreendê-la 

  

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 Aulas expositivas dialogadas contemplando estudo de textos 

Seminários sobre temas propostos a partir dos referenciais teóricos. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

   

A avaliação será processual, contínua e formativa levando em consideração a 

participação durante o estudo teórico; a capacidade de problematizar e pensar 

analiticamente; a clareza e a argumentação sobre os elementos teóricos estudados; 

a frequência, o comprometimento e a pontualidade referentes às atividades 

propostas. 

  

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

Notebook, projetor multimídia, lousa, pincel atômico, apagador, livros e artigos 

científicos. 

PRÉ-REQUISITO 

·       Filosofias da Matemática e Educação Matemática 1 

BIBLIOGRAFIA 

  

Básica: 

BARKER, Stephen E. Filosofia da matemática. Rio de Janeiro: Zahar, 1989. 

DA COSTA, Newton C. A. Introdução aos fundamentos da matemática. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 

1992. 

RUSSELL, Bertrand. Introdução à filosofia matemática. Rio de Janeiro: Zahar, 1974. 

  

Complementar: 

  

BOYER, C. História da matemática. 3. ed. São Paulo Blucher, 2012. 

COURANT, R.; ROBBINS, H., O que é Matemática? Uma abordagem elementar de métodos e 

conceitos. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2000. 

DAVIS, Philip J.; HERSH, Reuben. A experiência matemática. Trad. por Fernando Miguel Louro e Ruy 

Miguel Ribeiro. Lisboa: Gradiva, 1995. 

ERNEST, P. The Philosophy of Mathematics Education. London: The Falmer Press, 1991.  

HARDY, G. H. Em defesa de um matemático. 1. ed. São Paulo: Martins Editora, 2000. 

LAKATOS, Irme. A Lógica do Descobrimento Matemático. Provas e refutações. São Paulo: Jorge 

Zahar, 1978. 


