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Caro/a Tutor/a

você está duplamente de parabéns por sua seleção como tutor no curso de licenciatura 
em Matemática na modalidade a distância e pela escolha pessoal em trabalhar neste Curso.

este Guia pretende ajudá-lo a cumprir da melhor maneira possível seu trabalho como tutor. 
a nossa intenção é que você conheça o projeto pedagógico e o funcionamento do Curso, pois 
sabemos que pode ser a sua primeira experiência como tutor em uma graduação a distância.

o Guia está organizado a partir de quatro aspectos essenciais para que você conheça 
este curso de graduação: 

a. a educação a distância na UFSC; 
b. a proposta pedagógica do curso de licenciatura em Matemática na modalidade a distância; 
c. a estrutura e o funcionamento do Curso; e
d. o trabalho da tutoria em um curso de ead.

esperamos que a leitura deste Guia lhe ajude a tirar dúvidas sobre a organização do 
Curso. Sabemos, no entanto, que este material não congrega todas as questões que 
surgirão no decorrer do Curso de graduação, desenvolvido durante quatro anos.
 
a nossa proposta é fornecer as informações básicas para que você possa se organizar 
e se entender como um tutor do curso de licenciatura em Matemática na modalidade 
a distância da Universidade Federal de Santa Catarina.

Este Guia define o seu lugar no Curso e todas as suas incumbências, para as quaiscomeça a 
se preparar. você é responsável por fazer a mediação entre o aluno, o professor e os con-
teúdos das disciplinas, ao acompanhar a trajetória do seu grupo de alunos durante o Curso. 

os alunos contam com o seu apoio permanente. o seu trabalho é ajudá-los, é fazer com 
que não se sentirem sozinhos, estar disponível para esclarecer as suas dúvidas, receber as 
atividades de aprendizagem e orientá-los sobre a melhor forma de organizar os seus estudos. 

Bom trabalho!
Profº Márcio Rodolfo Fernandes                                       

Coordenador do Curso                                            

Apresentação



Estrutura Institucional
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A sede da Universidade Federal de Santa Catarina está localizada em 
Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina. É uma instituição 
que se dedica a atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, por 
meio das quais contribui para o desenvolvimento cultural, econômico e 
social de Santa Catarina e do Brasil.

Criada em 1960, a UFSC é considerada hoje uma das cinco maiores e 
melhores universidades brasileiras do ponto de vista da população direta-
mente envolvida e da qualificação do seu corpo docente.

A sede da Universidade Federal, localizada em Florianópolis, ocupa área 
superior a 20 milhões de metros quadrados e passa por uma ampliação 
e qualificação da estrutura física, de equipamentos e de laboratórios, 
além de um processo que visa à humanização do campus.  Além do 
campus de Florianópolis, a UFSC conta também com mais três campi: 
Araranguá, Joinville e Curitibanos.

A UFSC oferece mais de 70 cursos de graduação (incluindo habilitações 
e opções). A cada ano abre suas portas para mais de quatro mil novos 
estudantes de graduação e mais de mil de pós-graduação. É o maior 

Saiba mais sobre a UFSC: 
http://www.ufsc.br/

http://www.ufsc.br/
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centro de pós-graduação do Estado de Santa Catarina, oferecendo mais de 
80 cursos de mestrado e doutorado. O trabalho intelectual de um corpo 
docente qualificado permite hoje que a universidade atue no ensino a 
distância, tornando-se referência nacional neste campo. 

Estender à sociedade os benefícios gerados por estudos e pesquisas tem sido 
a intuito da UFSC. Para isso, são desenvolvidas atividades de extensão junto 
a outras universidades, a prefeituras, ao governo estadual, a órgãos federais, 
a instituições nacionais e internacionais e a movimentos sociais. 

O Sistema Universidade Aberta do Brasil foi criado através do Decreto 5.800, 
de 08 de junho de 2006. A UAB tem como foco o desenvolvimento da EaD, 
com a finalidade de expandir e de interiorizar a oferta de cursos e de pro-
gramas de educação superior no País. A meta é levar a educação gratuita e 
de qualidade aos municípios que não têm acesso a cursos de nível superior e 
ampliar a taxa de escolarização brasileira. 

2.1 SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL — UAB

A UAB é um sistema formado pelo conjunto das instituições públicas de 
ensino superior e pelos polos municipais de apoio presencial. É uma inicia-
tiva do Ministério da Educação para criar as bases para uma universidade 
aberta e a distância no País, que articula instituições federais de ensino, o 
Distrito Federal, Estados e Municípios e que atuará, preferencialmente, na 
área de formação inicial e continuada de professores da educação básica.

A Universidade Federal de Santa Catarina oferece pela UAB diversos cur-
sos, entre eles os de bacharelado em Administração, Ciências Contábeis e 
Ciências Econômicas. Abrangendo os estados de Roraima, Piauí, Bahia, Mato 
Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A Universidade Federal de Santa Catarina oferece pela UAB diversos cursos 
de graduação, de especialização e de extensão.  Para atender diretamente 
a sua meta de formação de professores para a educação básica, irá oferecer 
também o Curso de Licenciatura em Matemática para quatro polos: Indaial, 
Braço do Norte, Praia Grande e Araranguá.
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2.2 OS CENTROS RESPONSÁVEIS PELO CURSO

Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM/UFSC)

O Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM) foi criado em 1975 com o 
desmembramento do Centro de Estudos Básicos (CEB) e passou a agregar os De-
partamentos de Física, de Química e de Matemática. Mais de 50% dos seus 160 
professores são Doutores e os demais são Mestres ou estão em formação em nível 
de Doutorado. Este Centro mantém os cursos de graduação em Física, Química e 
Matemática, tanto os bacharelados como as Licenciaturas. Sendo que as Licen-
ciaturas formam os professores para atuar junto ao Ensino Fundamental e Médio.

Com relação à pós-graduação, o CFM possui cursos de mestrado e de 
doutorado em Física, em Química e em Matemática. O CFM e o Centro 
de Ciências da Educação (CED) são responsáveis pelo Programa de Pós-
Graduação em Educação Científica e Tecnológica (mestrado e doutorado) 
em funcionamento desde o ano de 2000.

Centro de Ciências da Educação (CED)

O Centro de Ciências da Educação (CED) é composto por três Departamen-
tos: Metodologia de Ensino (MEN), Estudos Especializados em Educação (EED) 
e Ciência da Informação (CIN). Também fazem parte do CED o Colégio de 
Aplicação (CA) e o Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI). 

Hoje, o CED é responsável pela execução direta de quatro cursos de gradua-
ção: o Bacharelado em Biblioteconomia, a Licenciatura em Pedagogia, a Li-
cenciatura em Educação do Campo e o Bacharelado em Arquivologia, além de 
atuar como responsável pelas disciplinas pedagógicas dos diversos cursos de 
licenciatura da UFSC. O Centro também oferece cursos de pós-graduação de 
caráter regular nos programas de Mestrado e Doutorado em Educação e em 
Educação Científica, e no programa de Mestrado em Ciência da Informação.

Na modalidade a distância, o CED atua por meio do Laboratório de Novas 
Tecnologias (LANTEC). O LANTEC é um laboratório com considerável expe-
riência na área, pois realiza a coordenação pedagógica dos cursos de Li-
cenciatura, atuando na produção de materiais didáticos, na formação de 
professores e tutores, na pesquisa e na avaliação dos cursos. 01

. E
ST

RU
TU

RA
 IN

ST
ITU

C
IO

N
A

L



10

01
. E

ST
RU

TU
RA

 IN
ST

ITU
C

IO
N

A
L

Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH)

O Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH) teve sua origem na antiga 
Faculdade Catarinense de Filosofia criada em 8 de setembro de 1951. Os pri-
meiros cursos de graduação foram os de Filosofia, História, Geografia, Letras 
Clássicas, Letras Anglo-germânicas e Letras Neolatinas. Com a incorporação 
à UFSC, na década de 1960, seus cursos passaram à categoria de licencia-
turas. Atualmente, cinco departamentos do CFH contam com programas de 
doutorado e, desde 1995, mantêm em funcionamento o Doutorado Interdis-
ciplinar em Ciências Humanas. As atividades de pesquisa tornaram-se muito 
especializadas, constituindo mais de 50 equipes  — localizadas em laborató-
rios, núcleos e grupos —, dedicadas a estudar aspectos peculiares da vida 
humana, da filosofia e da realidade com elas imediatamente relacionados. 
Seu corpo docente é composto em sua maioria por doutores. 



Educação a Distância
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A educação a distância neste Curso ancora-se em três importantes princípios 
para a formação de professores na modalidade a distância: a interação, a 
cooperação e a autonomia. Ter presentes estes princípios significa observar 
e compreender em sua amplitude a dinâmica do Curso de Licenciatura em 
Matemática na modalidade à distância. A idéia é de que tais princípios sejam 
considerados como meta para orientar o percurso teórico-metodológico do 
curso. É um referencial conceitual que organiza a escolha dos conteúdos, a 
estruturação dos objetivos, a elaboração dos passos metodológicos das dis-
ciplinas e a construção dos instrumentos de avaliação. 

É importante destacar que a cooperação e a autonomia estão aqui articu-
ladas porque são interdependentes. Considera-se que a cooperação é um 
princípio que exige colaboração e contribuição dos participantes do sistema 
de educação à distância. Mas, muito mais que isso, envolve trabalho conjun-
to para alcançar um objetivo compartilhado. 

O estudo cooperativo necessita da participação e da integração tanto dos 
alunos quanto dos professores e dos tutores, pois o desenvolvimento con-
ceitual provém de compartilhar múltiplas perspectivas e da mudança si-
multânea das representações internas em resposta a essas perspectivas. 
Dentro dessa abordagem é necessário que sejam organizadas atividades 
que propiciem espaços de cooperação, tais como: seminários, formulação 
e discussão de questões sobre o capítulo que está sendo estudado, traba-
lho em grupos, estudo de casos, consulta a especialistas, artigos escritos 
conjuntamente, projetos de pesquisa.

O conceito atual de autonomia refere-se às múltiplas capacidades do indi-
víduo em representar-se tanto nos espaços públicos como nos espaços pri-
vados da vida cotidiana. Este conceito compreende o domínio do conheci-
mento, a capacidade de decidir, de processar e de selecionar informações, 
bem como a criatividade e a iniciativa. Tais capacidades não são dadas, ou 
seja, não são inerentes ao indivíduo, mas sim construídas, desenvolvidas 
por meio de uma série de ações e da tomada de decisão frente a novos 
contextos educativos. Nesse sentido, o seu trabalho como tutor é essencial 
para o desenvolvimento dessas capacidades. 

Neste curso, o desafio é possibilitar aos alunos, a partir dos conhecimentos 
das áreas da matemática e da educação, a construção e a mobilizaçãodas 
competências necessárias para a sua atuação como professor.



Organização Acadêmica
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3.1 O CuRsO De LICeNCIAtuRA eM MAteMátICA NA
MODALIDADe A DIstâNCIA

Este curso tem por objetivo formar professores habilitados a ministrar as 
disciplinas de Matemática, em uma perspectiva curricular que segue a novos 
preceitos de ensino. Nesse sentido, visa:

• desenvolver a capacidade de formulação e interpretação de situa-
ções matemáticas;

• promover o aprofundamento do conhecimento matemático no que diz 
respeito às suas teorias, métodos e aplicações;

• desenvolver habilidades de raciocínio lógico e abstrato;
• desenvolver o espírito crítico e criativo;
• desenvolver a capacidade de relacionar assuntos e áreas, assim como 

inserir temas em contextos mais amplos;
• desenvolver competências para adaptação às mudanças e à busca do 

novo com responsabilidade;
•	 desenvolver	competências	necessárias	à	iniciação	científica;
•	 aperfeiçoar	o	exercício	profissional	dos	professores/alunos	na	perspectiva	da	

formação em serviço, tendo em vista o aprofundamento, a ampliação e a atuali-
zação do conjunto de saberes e práticas fundamentais ao exercício da docência;

• propiciar os conhecimentos e habilidades necessários à utilização das 
novas tecnologias de informação e de comunicação, assim como sua 
integração nas atividades de ensino e na comunidade escolar.

3.2 PeRfIL DOs LICeNCIADOs 

Os licenciados deste Curso estarão preparados para o exercício da docência 
na	área	de	Matemática,	por	meio	de	uma	aprendizagem	significativa,	com	o	
aprofundamento de princípios e de competências e do confronto com o de-
senvolvimento do saber, estando também voltado à iniciação em atividades 
de pesquisa. Esses docentes poderão, assim, assegurar aos alunos do Ensino 
Fundamental e Médio uma formação geral, a contextualização do saber e a 
compreensão	das	relações	entre	conhecimento	científico,	cultura	e	sociedade.

3.3 PúbLICO ALvO 

Estudantes concluintes do ensino médio.
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3.4 PRINCíPIOs ORGANIZADORes DO CuRRíCuLO

O Curso de Licenciatura em Matemática atende aos princípios básicos das di-
retrizes curriculares nacionais para a formação de professores de Educação 
Básica, tanto em seus aspectos legais, indicados nas resoluções e pareceres 
do MEC e da UFSC, quanto nos aspectos metodológicos e epistemológicos.

A	relação	teoria-prática	e	o	princípio	da	ação-reflexão-ação	estão	presentes	na	
definiçãodeste	currículo	e	serão	norteadores	dos	procedimentos	metodológicos.

Ao longo dos semestres de formação, será fortemente estimulada e exercitada 
a pluralidade de métodos de ensino-aprendizagem da matemática e suas tec-
nologias, tanto nas dimensões cognitivas quanto na projeção dos cenários mais 
adequados para o exercício docente; em particular, as contribuições de teor me-
todológico advindas da pesquisa em educação matemática, assim como os amplos 
estudos recentes sobre a aprendizagem colaborativa e as inteligências múltiplas.

3.5 PeRíODO De ReALIZAÇÃO DO CuRsO

Agosto de 2013 a dezembro de 2017.

3.6 vAGAs 

O Curso oferece 200 vagas. A seleção dos candidatos foi realizada por meio 
de	vestibular	específico	sob	a	responsabilidade	da	Comissão	Permanente	de	
Vestibular	(COPERVE)	da	UFSC.

 

DIstRIbuIÇÃO DAs vAGAs

Araranguá braço do Norte Inadaial Praia Grande

50 50 50 50
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3.7 ORGANIZAÇÃO DO CuRsO NA MODALIDADe A DIstâNCIA

Este curso tem 70% da sua carga horária à distância e até 30% presencial. Os 
conteúdos das disciplinas serão disponibilizados em dois formatos: impresso e 
on-line, e ambos serão trabalhados tanto presencialmente quanto a distância.

A carga horária a distância das disciplinas será trabalhadacom o auxílio dos 
seguintes materiais didáticos:

a.	 AMbiEntE	ViRtUAl	dE	APREndizAgEM	(AVEA):	espaço próprio para a 
construção e o desenvolvimento de cursos, conta com: correio eletrô-
nico	 (e-mail),	 bate-papo,	murais	 de	 recado,	 fórum	de	discussão,	 es-
paço	para	conteúdos	curriculares	e	atividades	de	aprendizagem.	Para	
o	Curso	foi	definida	a	plataforma	MOOdlE,	Modular Object Oriented 
Dynamic Learning Enviroment — sistema desenvolvido de forma cola-
borativa — com código aberto, livre e gratuito — que permite a criação 
e a administração de cursos na Web, como sendo o ambiente virtual de 
aprendizagem.  Essa plataforma foi customizada especialmente para o 
Curso de Licenciatura em Matemática.

b.	 MAtERiAl	iMPRESSO: corresponde ao livro texto da disciplina que aju-
dará o estudante a realizar suas atividades, exercícios e avaliações.

A carga horária presencial, aproximadamente 30% da carga horária de cada 
disciplina, será realizada nos pólos e compreenderá:

a. Encontros obrigatórios entre os estudantes e os tutores nos polos de 
apoio presenciais.

b. Encontros obrigatórios realizados pelos professores das disciplinas do 
Curso, que se deslocarão até os pólos de apoio presenciais para realizar 
atividades com os estudantes, tais como: aulas; palestras sobre temáti-
cas de interesse e aprofundamento de conteúdos; demonstrações; semi-
nários; acompanhamento dos trabalhos realizados pelos estudantes.

c. As videoconferências das disciplinas que além de serem ferramentas 
de ensino, propiciam a reunião de trabalho entre os tutores nos polos, 
os tutores na UFSC, os docentes e a coordenação.

d. Avaliações: em cada disciplina serão, obrigatoriamente, realizadas 
duas avaliações presenciais, elaboradas pelo professor e aplicadas pelo 
tutor nos pólos de apoio presenciais.
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3.8 estRutuRA físICA DO CuRsO

Nos polos de apoio presenciais, gerenciados pela UAB, os estudantes con-
tarão com biblioteca, computadores conectados à Internet, equipamen-
tos para a realização de videoconferências, salas de estudo, assim como 
suporte técnico e administrativo. 

Os estudantes assumirão o compromisso de deslocar-se até o polo de apoio 
presencial com frequência, para: aulas presenciais, videoconferências, grupos 
de estudo, realização de pesquisas e trabalhos, orientação junto à tutoria, etc.

Localização dos Polos em Santa Catarina

A organização dos espaços definidos para os pólos de apoio presen-
ciais compreende:

Laboratório de Informática

Nesse espaço estarão instalados microcomputadores conectados à Internet, 
assim como um projetor multimídia, uma impressora laser e um scanner. 
Esse espaço é proposto para ser utilizado tanto como fonte de pesquisa 
como para estudos e para encontros com professor e com a tutoria.

CIDADe/eNDeReÇO vAGAs

ARARANGuá 
Rua salvatoPalatini, s/n. Nova Divinéia — Antiga escola Munic. Nova Divinéia. Ara-
ranguá — sC. CeP 88900-000

50

bRAÇO DO NORte
Rua João bloemer filho, 233. vila Nova — Anexo a escola Municipal Pedro Marcolino 
Guesser. braço do Norte — sC. CeP 88750-000

50

INDAIAL
Rua floriano Peixoto, 560. Centro. Indaial — sC. CeP 89130-000

50

PRAIA GRANDe
Rua Alberto santos, 652. Centro (esquina com Rua Geni de souza). Praia Grande — sC. 
CeP 88990-000

50
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Biblioteca 

O	material	bibliográfico	considerado	obrigatório	pelos	professores	será	dis-
ponibilizado	para	que	os	estudantes	tenham	acesso	a	materiais	bibliográfi-
cos	do	curso.	O	acervo	será	constituído	de:	fitas	de	vídeo,	Cd-ROM,	livros,	
artigos impressos, revistas da área de conhecimento do Curso, assim como 
jornais de circulação nacional.

Sala de administração

A sala de administração contará com um computador e com material de es-
critório	(mesa,	cadeiras,	armários,	arquivos,	material	de	expediente).

Auditório

Essa sala será destinada a três atividades: realização das videoconferências, 
dos encontros presenciais e das avaliações. Em função disso, seu caráter é 
de auditório, ou seja, será um espaço em que possam ser reunidos todos os 
estudantes do Curso de Licenciatura em Matemática do respectivo polo.

Para	a	realização	de	videoconferências	essa	sala	deverá	ter	os	seguintes	equipa-
mentos: uma câmera de videoconferência, um projetor multimídia, uma televisão 
e	um	aparelho	de	dVd.	A	conexão	necessária	para	a	videoconferência	é	via	in-
ternet, com a possibilidade de interação com todos os pólos e deles com a UFSC. 

Sala de estudos

Trata-se de um local para estudo e troca de idéias com seus colegas de 
curso.	Poderá	ser	utilizado,	também,	para	o	atendimento	da	tutoria	e	para	
reuniões de estudo em grupo.



Estrutura Curricular
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Este curso, quanto a sua concepção e estrutura, faz uma crítica ao modelo vigen-
te de formação baseado na racionalidade técnica. Sugere a formação do professor 
reflexivo, autônomo, capaz de tomar decisões diante da complexidade do fenô-
meno educativo. Adota como princípios norteadores:

• A articulação entre teoria e prática; 
• A introdução de disciplinas pedagógicas e questões pedagógicas 

desde o início do curso; 
• A interconexão entre os saberes específicos e os saberes da docência, 

ou entre formação inicial e continuada.

4.1 ORgAnIzAçãO dAS dISCIpLInAS

As disciplinas estão agrupadas em dois núcleos:

a. Formação básica
• área de conhecimentos específicos: constituída pelas disciplinas de con-

teúdo específico da Matemática, referenciadas com os processos de ensino.
• formação pedagógica geral: constituída pelas disciplinas relativas aos fun-

damentos do saber pedagógico, articuladas com a formação básica e es-
pecífica. Leva em consideração a articulação entre a teoria e a prática.

• área de formação pedagógica específica: refere-se ao aprofundamento de 
questões relativas ao ensino e a aprendizagem da área de atuação peda-
gógica específica: a Matemática. Composta por disciplinas de caráter inte-
grador e pelas atividades de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado.

b. Formação diferenciada
Este núcleo envolve conteúdos e atividades que tratam de temas atu-
ais, interdisciplinares, relativos às questões em debate na sociedade 
contemporânea, além daquelas relativas à especialização em áreas de 
atuação no ensino e na pesquisa em ensino.

Com base nessa estrutura foi realizada a distribuição das discipli-
nas com as cargas horárias correspondentes, que compõem a grade 
curricular do curso.



22

04
. E

ST
RU

TU
RA

 C
UR

RI
C

UL
A

R

4.2 ESTRUTURA CURRICULAR

CÓdIgO dISCIpLInA
CARgA 

HORÁRIA 
TOTAL

CARgA 
HORÁRIA 
SEMAnAL*

1º PERÍODO 

MTM 9300 Fundamentos de Matemática I  — pCC 20 
horas

110 6,5

MTM 9001 problemas — Sistematização e Representação 90 5,0

MEn9101 Introdução a Educação a distância 60 3,5
EEd 9400 Educação e Sociedade — pCC 20 horas/aula 80 4,5

TOTAL: 340 19,5

2º PERÍODO
MTM 9101 geometria I — pCC 20 horas 100 6,0
FIL 9401 Fundamentos Filosóficos da Educação — 

pCC 20 horas
80 4,5

MTM 9600 Fundamentos de Matemática II — pCC 20 horas 100 6,0
MTM 9102 Estatística Aplicada à Educação 

Matemática — pCC 20 horas
80 4,5

TOTAL: 360 21

3º PERÍODO
MTM 9601 geometria II — pCC 20 horas 100 6,0
MTM 9200 Introdução ao Cálculo — pCC 20 horas 110 6,5
EEd 9403 Organização Escolar — pCC 20 horas 80 4,5

MTM 9900 geometria Analítica – pCC 20 horas 110 6,5

TOTAL: 400 3,5

4º PERÍODO
MTM 9002 Resolução de problemas — pCC 20 horas 110 6,5
pSI 9401 psicologia Educacional: desenvolvimento 

e Aprendizagem — pCC 20horas/aula
80 4,5

MTM 9201 Cálculo I — pCC 10 horas 110 6,5
MTM 9103 geometria III — pCC 20 horas 100 6,0

TOTAL: 400 23,5
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CÓdIgO dISCIpLInA
CARgA 

HORÁRIA 
TOTAL

CARgA 
HORÁRIA 
SEMAnAL*

5º PERÍODO
MTM 9901 Álgebra Linear I 110 6,5
MTM 9202 Cálculo II 110 6,5
MEn 9404 didática geral — pCC 20 horas 80 4,5
MTM 9301 Álgebra I — pCC 20 horas 100 6,0

TOTAL: 400 23,5

6º PERÍODO
MTM 9203 Cálculo III 110 6,5
MTM 9302 Álgebra II 80 4,5
MTM 9902 Álgebra Linear II 80 4,5
MEn 9405 Metodologia do Ensino 

Aplicada à Matemática — pCC 20 horas
70 4,0

TOTAL: 340 25,5

7º PERÍODO
MEn 9416 Estágio Supervisionado I 240 14,5
MTM 9501 Informática Aplicada à Aprendizagem/

Matemática — pCC 20 horas
100 6,0

MTM 9701 Seminários 100 6,0
TOTAL: 440 26,5

8º PERÍODO
FSC 9801 Tópicos de Física — pCC 10 horas 90 4,5
MEn 9417 Estágio Supervisionado II 240 14,5
MTM 9204 Elementos de Análise — pCC 10 horas 110 6,5

TOTAL: 440 6,5

9º PERÍODO
LSB 9904 Língua Brasileira de Sinais I — pCC 18 horas/aula 72 4,0

MTM 9602 Tópicos de Matemática Financeira — pCC 20 horas 80 4,5
MTM 9702 Iniciação-pesquisa-didática da Matemáti-

ca
100 6,0

MTM 9802 Métodos de Física Matemática — pCC 10 horas 90 4,5
TOTAL: 342 19,0

(*)  Carga horária semanal significa: carga horária mínima de estudo por disciplina por semana  
pCC: prática de Ensino como Componente Curricular.
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6.2 EMEnTA dAS dISCIpLInAS 

1º Período 

Fundamentos de matemática i (Pcc 20h): Números naturais. Núme-
ros inteiros. Números racionais. História da Matemática relacionada com o 
conteúdo. Prática de ensino.

Problemas — sistematização e rePresentação: Estratégia de re-
solução de diferentes tipos de problemas: árvores, algoritmos, equações, 
construções geométricas. Problemas olímpicos. Divertimentos matemáticos. 
Elementos de Lógica Matemática. Prática de ensino.

introdução a educação a distância (Pcc 20h): A modalidade de Edu-
cação a distância: histórico, características, definições, regulamentações. A 
Educação a Distância no Brasil. A mediação pedagógica na modalidade Edu-
cação a Distância. Organização de situações de aprendizagem. Ambientes 
virtuais de Ensino-aprendizagem.

educação e sociedade (Pcc 20h) O pensamento sociológico contem-
porâneo e a educação. Processos de socialização e educação escolar. 
Educação escolar e estrutura sócio-econômica da sociedade brasileira 
contemporânea. Atividades de prática de ensino.

2º Período

Geometria i (Pcc 20h): Geometria plana. Construção com régua e com-
passo. Transformações geométricas do plano no plano. História relativa ao 
conteúdo. Prática de ensino.

Fundamentos de matemática ii (Pcc 20h): Análise combinatória. Binô-
mio de Newton. Introdução à Teoria de Probabilidade. História relativa ao 
conteúdo. Prática de ensino.

estatística aPlicada à educação matemática (Pcc 20h): Cálculo 
de Probabilidade. Conceito de modelos probabilísticos discretos e contí-
nuos. Principais distribuições discretas e contínuas. Técnicas de amostra-
gem. Estatística descritiva: níveis de mensuração e medidas de sumarização 
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(tendência central e dispersão). Estimação de Parâmetros: intervalos de 
confiança para média e proporções. Utilização de software estatístico e de 
planilhas de cálculo. O tratamento da informação e o cálculo de probabi-
lidade como ferramentas de educação matemática. Desenvolver, aplicar e 
avaliar projetos de aprendizagem de matemática envolvendo procedimentos 
de coleta, organização, análise e comunicação de dados. Prática de ensino.

Fundamentos FilosóFicos da educação Pcc (Pcc 20h): A Filosofia e a 
questão do fundamento. A Educação como objeto de estudo da Filosofia. Os 
Principais aspectos filosóficos da Educação: por quê, para que e para quem edu-
car. Clássicos da Filosofia da Educação. O Projeto político-pedagógico. Concep-
ções contemporâneas da Filosofia da Educação. Atividades de prática de ensino.

3º Período

Geometria ii (Pcc 20h): Diferentes tipos de problemas de geometria. Trigonometria. 
Geometria espacial. História relativa ao conteúdo. Prática de ensino. Uso de softwares.

Geometria analítica (Pcc 20h): Coordenadas cartesianas. Retas no plano. 
Curvas quadráticas no plano. Retas e planos no espaço. Superfícies quadráticas 
no espaço. Vetores no plano e no espaço. Álgebra vetorial na geometria ana-
lítica. Sistemas lineares em duas ou três variáveis. Matrizes. Determinantes. 
História da Matemática relacionada com o conteúdo. Prática de ensino.

introdução ao cálculo (Pcc 20h): Linguagem de Conjuntos. Números 
reais. Funções. Funções elementares. Utilização de pacotes computacionais. 
História da Matemática relacionada com o conteúdo PPCC.

orGanização escolar (Pcc 20h): Origem da escola brasileira. Formato 
atual dos sistemas de ensino e dos diversos tipos de escola. A legislação condi-
cionante da organização escolar. O projeto político pedagógico. O profissional 
da educação: formação e atuação. O currículo escolar: ciência e realidade. A 
administração da escola fundamental e média. Atividades de prática de ensino. 

4º Período

resolução de Problemas (Pcc 20h): Análise e resolução de exercícios de um 
livro ou coleção, abrangendo todo o conteúdo de ensino médio. Prática de ensino.
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Geometria iii (Pcc 20h): Geometria Euclidiana. Abordagem axiomática. Ele-
mentos de geometria na esfera. História relativa ao conteúdo. Prática de ensino.

cálculo i (Pcc 20h): Sequências. Limites de funções. Continuidade. Deri-
vada. Aplicações da derivada. Utilização de pacotes computacionais. Histó-
ria da Matemática relacionada com o conteúdo.

PsicoloGia educacional: desenvolvimento e aPrendizaGem 
(PPcc 20h/a): Introdução à Psicologia enquanto ciência e profissão: histó-
rico, objetos e métodos, áreas de atuação. Introdução ao estudo de desen-
volvimento (infância, adolescência, jovem e adulto) e de aprendizagem. O 
processo de aprendizagem e o contexto escolar: o processo ensino-aprendi-
zagem; as interações sociais no contexto educacional; o fracasso escolar: a 
contribuição da psicologia na explicação do fenômeno. Atividade de prática 
de ensino: uso da  observação, questionário, ou  entrevista para investigação 
do espaço escolar. Atividades de prática de ensino.

5º  Período

álGebra i Pcc (20 horas): Anéis. Corpos. O corpo dos números complexos. 
História da Matemática relacionada com o conteúdo.

álGebra linear i: Matrizes. Sistemas lineares mxn. Espaços vetoriais. 
Transformações lineares. Matriz de uma transformação. Utilização de pa-
cotes computacionais. História da Matemática relacionada com o conteúdo.

cálculo ii: Integral definida. Teorema fundamental do cálculo. Técnicas 
de integração. Aplicações da integral. Equações diferenciais ordinárias de 1ª 
ordem (separáveis). Séries numéricas. Séries de potências. Utilização de pa-
cotes computacionais. História da Matemática relacionada com o conteúdo.

didática Geral (Pcc 20h): A educação escolar como fenômeno histórico-
social. O trabalho pedagógico: multiplicidade e especificidade. Organização 
e desenvolvimento do trabalho docente. Desafios contemporâneos para a 
prática educativa. Atividades de prática de ensino.
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6º  Período

álGebra ii: Anéis de polinômios. Noções de grupos. Grupos especiais. His-
tória da Matemática relacionada com o conteúdo.

álGebra linear ii: Produto interno. Operadores lineares. Autovalores e auto-
vetores. Transformações multilineares: Formas bilineares e formas quadráticas.

metodoloGia do ensino de matemática (Pcc 20h): Processo histórico-
cultural de produção do conhecimento matemático. Escolarização, currículo 
e ensino de Matemática. Abordagens teórico-metodológicas no ensino de 
Matemática. Tendências e exemplos de pesquisa em ensino de Matemática. 
Ensaios pedagógicos. Atividades de prática de ensino.

cálculo iii: Funções reais de várias variáveis. Diferenciabilidade de fun-
ções de várias variáveis. Integrais duplas e triplas. Funções vetoriais. Equa-
ções diferenciais lineares. Utilização de pacotes computacionais. História da 
Matemática relacionada com o conteúdo.

7º  Período

Estágio supervisionado I: Formação do professor e o ensino de Matemática. 
Planejamento de atividades de ensino. Desenvolvimento do estágio. Avalia-
ção das atividades desenvolvidas tendo em vista a formação docente.

inFormática aPlicada à aPrendizaGem/matemática (Pcc 20h): Di-
ferentes abordagens de uso das tecnologias na educação e seus aspectos 
políticos e sociais. Principais tipos de ferramentas computacionais para a 
educação matemática e seus aspectos técnicos e pedagógicos. Identificação 
e uso dos principais ambientes tecnológicos desenvolvidos para o suporte do 
ensino/aprendizagem da matemática. Projeto, implantação e avaliação de 
situações práticas de ensino/aprendizagem com incorporação de tecnologias 
específicas para a educação matemática.

seminários: Eventos relacionados com área de formação.
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8°  Período

tóPicos de Física (Pcc 10h): Vetores. Deslocamento. Velocidade. Condi-
ções gerais de equilíbrio. Trabalho. Energia. Conservação de energia. Ter-
modinâmica. Fluidos. Gases. Eletrostática. Eletrodinâmica. Fenômenos on-
dulatórios. Óptica geométrica. Óptica física. Introdução à física nuclear e a 
física atômica. Prática de ensino.

estáGio suPervisionado ii: Formação do professor e o ensino de Mate-
mática. Planejamento de atividades de ensino. Desenvolvimento do estágio. 
Avaliação das atividades desenvolvidas tendo em vista a formação docente.

elementos de análise: Topologia dos espaços Rn , n = 1, 2, 3. Conver-
gência. Continuidade. História da Matemática relacionada com o conteúdo.

9º Período

línGua brasileira de sinais i — (Pcc 18h/a): Comunidade surda: cultura, 
identidade, diferença, história, língua e escrita de sinais. Noções básicas 
da língua de sinais brasileira: o espaço de sinalização, os elementos que 
constituem os sinais, noções sobre a estrutura da língua, a língua em uso em 
contextos triviais de comunicação. 

tóPicos de matemática Financeira (Pcc 20h): Porcentagem. Juro sim-
ples. Juro composto. Aplicações. Prática de ensino.

iniciação à Pesquisa em didática da matemática (Pcc 20h): Noções 
das teorias da Educação Matemática. Análise de artigos e de dissertações 
de mestrado em Educação Matemática. Elaboração de projetos de Pesquisa.

métodos de Física matemática: Similitude. Ordens de grandeza. Análise 
dimensional. Aplicações da Física a problemas elementares. Modelagem de 
fenômenos físicos. Prática de ensino.

 



Materiais e Recursos Didáticos
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Dentre os materiais didáticos básicos definidos para este curso estão:

• material Impresso; 
• Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem.

5.1 MATERIAL IMPRESSO

O estudante receberá dois tipos de materiais impressos: um guia geral do 
Curso e um livro-texto para cada uma das disciplinas com o respectivo con-
teúdo básico. Será fornecido gratuitamente um exemplar de cada um dos 
materiais para cada estudante. Para uma segunda via dos materiais impres-
sos, o estudante deverá reembolsar à Universidade os custos de impressão. 

5.2 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

O ambiente virtual de ensino-aprendizagem (AVEA) neste curso permite 
expandir os limites do material impresso, ao proporcionar uma leitura 
hipertextual e multimidiática dos conteúdos curriculares. O hipertexto 
cria vínculos com hipermídias que contém textos e gráficos vinculados com 
animações, filmes e simulações.

O material disponibilizado no ambiente virtual agregará conteúdos complemen-
tares decorrentes dos capítulos do material impresso da disciplina e estarão 
identificados como tópicos. É por meio do AVEA que os estudantes realizam as 
atividades de aprendizagem do Curso (tarefas, diários, exercícios, resenhas etc.).

O AVEA também disponibiliza uma série de ferramentas de comunicação para 
a interação entre os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. A comu-
nicação é a base da educação e as várias formas de trocas comunicativas (por 
exemplo: professor–estudante, tutor–estudante, professor-tutor, estudante– 
estudante, professor-professor e tutor-tutor) potencializam o ensino e a 
aprendizagem a distância.

No ambiente virtual de aprendizagem, coordenadores, professores, tutores e 
equipes de desenvolvimento dispõem de espaços de interação denominados 
de “espaços colaborativos”. Nestes espaços é possível a troca de informa-
ções, materiais em desenvolvimento, planejamentos das atividades do curso 
e ou diálogo entre as equipes.

HIPERTEXTUAL: um sistema 
que permite criar e manter 

conjuntos de textos 
interligados de forma não 

sequencial na Internet. 

MULTIMIDIÁTICA: combinação, 
controlada por computador, 

de pelo menos um tipo estático 
de mídia (texto, fotografia, 
gráfico), com pelo menos 

um tipo dinâmico de mídia 
(vídeo, áudio, animação). 

(Chapman & Chapman 2000 
e FluCkiger 1995).

TÓPICO: Um tópico pode 
agregar conteúdos que 

tem como base um ou mais 
capítulos do livro texto.
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As ferramentas de interação podem ser utilizadas de forma síncrona e assín-
crona. O e-mail e o fórum são exemplos de ferramentas assíncronas. Como 
ferramenta síncrona o ambiente disponibiliza o bate-papo e o contato.

5.3 VIDEOCONfERêNCIA

Uma videoconferência consiste em uma discussão em grupo ou pessoa-a- 
pessoa em que os participantes estão em locais diferentes, mas podem ver 
e ouvir uns aos outros através de imagens na TV. Os sistemas interpessoais 
de videoconferência possibilitam a comunicação em tempo real entre grupos 
de pessoas, independentemente de suas localizações geográficas, em áudio 
e vídeo simultaneamente.A maioria das videoconferências atuais envolve o 
uso de uma sala em cada localidade geográfica dotada de uma vídeo-câmera 
especial e facilidades para apresentação de documentos.

Neste curso, a videoconferência será utilizada para o contato dos profes-
sores nas universidades com os estudantes nos polos de apoio presenciais; 
dos professores com os tutores; dos tutores presenciais com os tutores a 
distância (disciplinas) na UFSC; da coordenação do polo com os professores; 
da coordenação do polo com a coordenação do curso e secretaria na UFSC.

É por meio deste Ambiente Virtual de Aprendizagem que você 
manterá um maior contato com os seus tutores, com seus professo-
res e com seus colegas de curso. Ampliará o conteúdo do material 

impresso com acesso a sites da internet e textos complementares e 
realizará as atividades de ensino-aprendizagem do Curso (tarefas, 
diários, exercícios, resenhas etc.). É necessário que você recorra 

constantemente a ele em busca de esclarecimento para suas dúvi-
das de conteúdo e administrativas, assim como para contactar seus 

colegas, realizar atividades, sugerir material de apoio e 
socializar suas produções. 



Sistema de Acompanhamento 
da Aprendizagem do Estudante
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Neste Curso, o Sistema de Acompanhamento é responsável pelas ações didáti-
cas, pedagógicas e motivacionais que possibilitam o permanente diálogo com o 
estudante e garantem a operacionalização do processo de ensinar e de aprender.

É integrado por educadores (professores, tutores e monitores) que em con-
junto vão se responsabilizar pela ação pedagógica necessária para o desen-
volvimento das diversas etapas do Curso na modalidade a distância.

A docência na educação a distância não é exercida por um único professor, 
mas por uma equipe, que tem como objetivo principal avaliar e reorientar as 
estratégias de ensino e favorecer a aprendizagem dos alunos. Essa equipe é res-
ponsável pelo planejamento, operacionalização e avaliação da aprendizagem.

6.1 DOCENTE

O professor do Curso de Licenciatura em Matemática na modalidade a 
distância tem as seguintes responsabilidades:

• planejamento e desenvolvimento das atividades de ensino-aprendiza-
gem organizadas no plano de ensino da disciplina;

• participação na escolha dos tutores que atuarão na sua disciplina;
• acompanhamento, junto com a tutoria, do processo de aprendizagem 

dos estudantes;
• agendamento de horários para o atendimento aos estudantes, seja por vide-

oconferência, e-mail, bate-papo, telefonia, por internet (VoIP) ou telefone;
• realização dos encontros presenciais da disciplina;
• elaboração e correção das avaliações, em conjunto com os tutores;
• participação em reuniões pedagógicas e de avaliação do Curso.

6.2 TUTOR A DISTâNCIA

O Tutor a Distância realiza seu trabalho no campus da UFSC em Florianópolis, 
sob a orientação direta do professor da disciplina para a qual foi selecionado. 
Devido a essa proximidade, assume um lugar especial para fornecer orientações 
de conteúdo e de sua abordagem pelo professor. Deve ter vínculo com a univer-
sidade, preferencialmente como estudante de programa de pós-graduação em 
áreas afins à formação de professor de Matemática. Cada disciplina conta com 
quatro tutores a distância que devem cumprir 20 horas semanais de trabalho.  

“... a característica principal 
do ensino a distância é a 

transformação do professor 
de uma entidade individual 

para uma entidade coletiva” 
(BELLONI, 2006, p 81).
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6.3 TUTOR PRESENCIAL

Realiza seu trabalho nos polos de apoio presenciais em contato direto com 
os estudantes. Devido a essa proximidade, é capaz de atuar no atendimento 
imediato do estudante, percebendo como se realiza a proposta pedagógica 
do curso. Deve ser licenciado em Matemática e, preferencialmente, traba-
lhar na rede pública local. Cada tutor é responsável por um grupo de 25 
estudantes ao longo de todo o curso e cumpre 20 horas semanais. 

O tutor presencial terá como atribuições específicas:

• Realizar encontros presenciais com a sua turma de estudantes.
• Aplicar as avaliações presenciais das disciplinas.
• Centralizar o recebimento de trabalhos do seu grupo de estudantes. 

A respeito do trabalho de tutoria, é importante ressaltar que todos os tu-
tores atuam como mediadores entre professores, estudantes e instituição. 
Cumprem um papel decisivo no processo de ensino-aprendizagem, ao escla-
recer dúvidas de conteúdo, reforçar a aprendizagem, coletar informações 
sobre os estudantes, prestar auxílio aos estudantes e motivá-los.

Como atribuições comuns aos dois tutores destacamos: 
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• manter contato constante com os estudantes;
• propor situações-problema que motivem os estudantes para o estudo;
• ajudar os estudantes no planejamento de seus trabalhos;
• orientar e supervisionar trabalhos de grupo;
• esclarecer dúvidas sobre o conteúdo das disciplinas;
• acompanhar os estudantes em recuperação e em dependência;
• esclarecer os estudantes sobre regulamentos e sobre os procedi-

mentos do Curso;
• proporcionar feedback dos trabalhos e das avaliações realizadas;
• apresentar os interesses dos estudantes junto aos responsáveis pelo Curso;
• preencher os relatórios de acompanhamento ao estudante;
• participar da avaliação do Curso;
• participar de cursos de formação que potencializem o seu trabalho;
• organizar relatórios da participação do estudante no ambiente 

virtual, conforme critérios previamente definidos.
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6.4 ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMáTICA

Serão atribuições do aluno neste curso: 

• participar de encontros presenciais obrigatórios organizados pelos tu-
tores do pólo de apoio presencial, em que discutirão suas dúvidas e 
apresentarão sua produção realizada individualmente e/ou em grupo;

• participar dos seminários integradores presenciais realizados no seu pólo;
• deslocar-se até o pólo para orientações sobre os conteúdos das disci-

plinas com o tutor, participação em trabalhos em grupos, utilização 
da midiateca e do Ambiente Virtual de Aprendizagem, sempre que 
considerar necessário ou se não possuir os equipamentos no seu local 
de trabalho ou em sua casa, e

• ter desempenho acadêmico dentro das especificações do regulamento 
do curso.
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Equipes de Trabalho
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7.1 EQUIPES nA UFSC

Coordenação do Curso

É de responsabilidade da Coordenação atividades como:

• selecionar as equipes de trabalho;
• acompanhar a construção dos materiais didáticos do curso;
•	 definir	os	professores	envolvidos	no	curso;
• organizar junto à COPERVE o processo seletivo especial;
• organizar os procedimentos, junto com o DAE e a secretaria do curso, 

referentes	 à	 seleção,	 à	matrícula	 e	 ao	 acompanhamento	 acadêmico	
dos estudantes do curso;

• presidir o colegiado do curso;
• realizar reuniões pedagógicas sempre que necessárias, e
•	 assumir	as	demais	funções	definidas	no	regulamento	geral	dos	cursos	

de graduação na modalidade EaD da UFSC.

Secretário do Curso

Esse	profissional,	que	irá	atuar	nas	dependências	do	CCE/UFSC,	é	responsável	
pelos	encaminhamentos	administrativos	e	pelo	registro	da	vida	acadêmica	
dos	estudantes	do	Curso	de	Licenciatura.	Tem	como	função	principal	manter	
atualizados	 tais	documentos	e	articular	uma	 interface	entre	o	Sistema	de	
Acompanhamento	da	aprendizagem	do	estudante	no	curso	e	as	exigências	
regimentais da UFSC para cursos de licenciatura presenciais.

ORGAnIZAÇÃO DAS EQUIPES nA UFSC

Coordenação do Curso 01 coordenador (professor)
Secretário do Curso 01 técnico administrativo

Coordenação do Ambiente Virtual 
de Aprendizagem

Equipe técnica com 
vários profissionais

Coordenação de Tutoria 01 coordenador (professor)
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Coordenação do Ambiente Virtual de Aprendizagem

Responsável por coordenar a equipe que irá customizar o ambiente virtual 
selecionado	adaptando-o	às	necessidades	pedagógicas	e	gráficas	do	Curso.	
Esta coordenação tem como atribuições:

•	 formar	as	equipes	e	os	estudantes	para	o	uso	do	ambiente	virtual	de	
aprendizagem;

•	 fornecer	 senhas	de	acesso	aos	professores,	estudantes,	 tutores,	coor-
denação	acadêmica,	coordenação	pedagógica,	coordenação	de	tutoria,	
coordenação de polos e secretaria do Curso; 

• disponibilizar os materiais no ambiente virtual de aprendizagem, e
•	 prestar	o	suporte	técnico	para	as	videoconferências.

Coordenador de Tutoria

O	Coordenador	de	Tutoria	é	responsável	por	todas	as	atividades	do	Sistema	
de Acompanhamento, que envolvem visitas aos polos de apoio presenciais 
para acompanhar o trabalho do tutor, realizar reuniões virtuais por meio de 
videoconferências	com	o	grupo	de	tutores	do	Curso	e	propor	processos	de	
formação	sempre	que	considerar	necessário.	

Suas principais atribuições são:

• selecionar os tutores que trabalharão no Curso: envolve a divulgação, 
as inscrições e a seleção dos tutores;

•	 participar	da	formação	dos	tutores;
• acompanhar e avaliar o desempenho dos tutores;
• supervisionar o preenchimento dos relatórios de acompanhamento do 

trabalho da tutoria;
•	 orientar	 os	 professores	 sobre	 o	 acompanhamento	 dos	 tutores	 da	

sua disciplina;
• realizar reuniões mensais com todos os integrantes do Sistema de 

Acompanhamento ao estudante.
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7.2 EQUIPES nO POLO

Coordenador do Polo

As atividades do coordenador de polo de apoio presencial compreendem:

• planejar, em conjunto com os tutores, o uso das salas e equipamentos 
para as atividades do curso;

•	 organizar	o	uso	do	espaço	físico	no	Polo	para	as	atividades	que	serão	
desenvolvidas	pelos	professores	e	tutores;

•	 controlar	a	frequência	dos	estudantes	nas	atividades	presenciais	obri-
gatórias (passar listas, arquivar e enviar para a UFSC);

• planejar e aplicar, juntamente com os tutores, as avaliações solicita-
das	pelos	professores	do	curso;

• receber e enviar para a Coordenação do Curso solicitações dos estudantes 
(validação	de	disciplinas,	pedido	de	revisão	de	provas,	justificativas,	etc.);

•	 tomar	todas	as	providências	para	o	bom	funcionamento	do	Curso	jun-
tamente com o Tutor Presencial (conserto de equipamentos, organi-
zação	de	procedimentos	referentes	à	impressão	de	documentos	pelos	
estudantes, orientação sobre a reprodução de documentos, etc.);

• cumprir as determinações do Colegiado do curso.

Auxiliar administrativo

Atua diretamente no polo de apoio presencial em serviços de secretaria e 
tem	como	função	no	Curso:

ORGAnIZAÇÃO DAS EQUIPES nA UFSC

Coordenação do Polo 01 coordenador de polo
Auxiliar Administrativo 01 técnico administrativo

Técnico em Informática 01 técnico em informática
Bibliotecário 01 bibliotecário ou auxiliar
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•	 direcionar	o	atendimento	telefônico;
• esclarecer dúvidas administrativas e, se necessário, encaminhá-las 

para a Secretaria do Curso;
• registrar dados dos atendimentos administrativos;
• realizar atividades de cadastramento, arquivamento, recebimento e 

encaminhamento	de	correspondências;
• orientar os estudantes na utilização dos equipamentos computacionais 

e no ambiente virtual de aprendizagem.

Técnico em informática

Responsável	pelo	suporte	técnico	à	rede	de	computadores.	Também	é	sua	
atribuição	monitorar	as	videoconferências	e	realizar	todas	as	atividades,	re-
ferentes	à	sua	área	de	atuação,	necessárias	para	zelar	pelo	bom	desempe-
nho dos estudantes, como por exemplo, instalar programas necessários para 
visualizar ou editar textos.

Bibliotecário

Profissional	que	irá	atuar	na	bibliotecapara	organizar,	armazenar	e	divulgar	
o	acervo.	Visa	aperfeiçoar	o	uso	do	material	bibliográfico	e,	especialmente,	
proporcionar	serviços	bibliográficos	e	de	informação.
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O Trabalho da Tutoria
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O tutor tem um papel fundamental no acompanhamento da aprendizagem 
em cursos na modalidade a distância ao orientar a aprendizagem dos estu-
dantes. A tutoria implementa estratégias de acompanhamento planejando e 
avaliando as diversas etapas do processo pedagógico de modo a garantir a 
interação e a construção do conhecimento. 

Para desempenhar positivamente esse papel, o tutor deverá ter a compre-
ensão do contexto no qual está atuando, identificando os limites e as possi-
bilidades do sistema e mapeando as estratégias à disposição dos estudantes.

Nesse sentido, seu trabalho envolve: 

• conhecer o perfil do estudante, suas condições de trabalho e compe-
tências que já possui;

• reconhecer que dificuldades apresentam; quando buscam orientações; 
como se relacionam nos momentos de estudo; como realizam as tarefas 
e exercícios propostos; o tempo que investem no curso; a relação que 
fazem entre os conhecimentos do curso e sua prática profissional, etc.;

• identificar como aprendem os estudantes sob sua responsabilidade e 
auxiliá-los na formação de hábitos de estudos;

• fornecer ao estudante parâmetros e estratégias quanto a hábitos de es-
tudo, de leitura, de produção de textos, de consultas bibliográficas, etc.;

• criar estratégias metodológicas que possibilitem trabalhar o conteúdo 
das disciplinas;

• buscar, por meio das dúvidas dos estudantes, subsídios para ações pro-
positivas de reorientação do planejamento de ensino.

O tutor deve, nesse processo de acompanhamento, estimular, motivar e, 
sobretudo, contribuir para o desenvolvimento da capacidade de organização 
das atividades acadêmicas e da auto-aprendizagem.   

Para o seu trabalho de tutoria, será necessário que considere alguns aspectos 
importantes. O primeiro é a sua própria capacidade de lidar com as pessoas. 
Isso pode parecer uma contradição em um curso realizado a distância, em 
que os espaços de contato direto são menores, mas não é. Em um curso 
a distância o relacionamento é muito mais pessoal, individual, atendendo 
às características particulares de cada estudante. Um sistema de educação 
a distância exige que o tutor saiba exatamente quem é o estudante sob 
sua responsabilidade, suas necessidades, suas capacidades e suas limitações 
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para poder orientá-lo melhor. Parece difícil? Não será, se você utilizar os 
meios de comunicação à disposição para a aproximação entre os participantes 
do curso, além disso, o tutor será o vínculo entre os pólos e a UFSC.

O segundo aspecto importante é a expressão de uma identidade a partir da 
comunicação escrita. O que o tutor escreve e a forma como o faz vão ser os 
sinais que o estudante usará para reconhecê-lo. Então, é fundamental que o 
tutor se preocupe com a ortografia, a sintaxe, o seu estilo de escrever (que 
deve ser simples sem ser banal, ser direto sem ser agressivo). Lembre-se: ao 
lermos um texto vacilante ou confuso perdemos a confiança em quem o escre-
veu e duvidamos das informações prestadas. 

Há, ainda, algumas considerações importantes sobre as responsabilidades da 
tutoria que contribuirão para sua reflexão sobre o trabalho que o espera:

• O esclarecimento de dúvidas dos conteúdos das disciplinas.

O tutor é o contato imediato do estudante, realizando a mediação com os 
conteúdos para o estudo. No entanto, não se espera que você, Tutor Presen-
cial, se transforme em um especialista em todas as disciplinas. E, também 
que você, Tutor a Distância, não tenha dificuldades em relação a alguns 
conteúdos. Em muitos momentos as dúvidas não poderão ser resolvidas de 
imediato e será necessário realizar pesquisas e estudos ou consultas aos pro-
fessores das disciplinas. O importante é que o estudante não se sinta sozinho 
e receba rapidamente respostas às suas indagações. É importante lembrar 
que vocês, Tutor Presencial e Tutor a Distância, estarão juntos com o profes-
sor no processo de acompanhar e auxiliar a aprendizagem dos estudantes.

• O aproveitamento e a exploração dos recursos disponíveis no curso 
junto aos estudantes.

São grandes as dificuldades que os estudantes podem encontrar ao longo do curso: 
desde a falta de tempo para conciliar estudo e trabalho, até dificuldades de lei-
tura, compreensão ou uso do computador. Por isso, a preocupação do tutor com 
a motivação e o apoio ao uso dos meios de comunicação deve ser constante. É 
importante que o tutor conheça os recursos disponíveis no curso e, junto com os 
estudantes, explore-os e aproveite suas potencialidades para incrementar a apren-
dizagem. Lembre-se, também, que o uso que você faz dos meios de comunicação 
será uma referência para o modo como os estudantes se apropriarão dos meios.08
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Chat, fórum, videoconferência, 
correio eletrônico e telefone.
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8.1 A ORgAnIzAçãO DO TRABALHO DA TUTORIA

O papel da tutoria é novo e por isso apresentamos algumas indicações de ações 
que já se mostraram úteis para o desempenho das suas funções como tutor.

a. Percorrer o mesmo caminho proposto aos estudantes
Isso quer dizer:

• conhecer, profundamente, o plano de ensino de cada disciplina e o cro-
nograma de atividades. O plano de ensino é a orientação básica para or-
ganizar o trabalho de acompanhamento junto aos estudantes, portanto, 
deve estar bem claro para você, assim como as solicitações de atividades;

• fazer a leitura cuidadosa dos materiais didáticos;
• realizar todas as atividades propostas, confrontando-as com os outros 

tutores e com o professor da disciplina, e
• navegar no ambiente virtual de aprendizagem.

b. Assegurar-se de que os estudantes tenham entendido a rotina 
de estudo proposta no curso
Nesse sentido, você deve estimular os estudantes a elaborarem um pla-
no de estudo (metas, horários de trabalho, cronograma das atividades 
etc.); certificar-se se estão conseguindo dominar os conteúdos previstos 
(em caso negativo, organizar encontros presenciais e virtuais de apoio e 
revisão dos conteúdos); incentivar e valorizar todo o esforço empregado 
no estudo e na resolução de problemas; estimular, entre os estudantes, a 
troca de informações e experiências; estimular a pesquisa, o pensamento 
crítico, a criatividade e a busca de explicações às dúvidas e questões 
levantadas; e, principalmente, atender sempre às solicitações recebidas.

c. Organizar os encontros presenciais
Você deve planejar cuidadosamente os encontros presenciais a partir 
dos seguintes pontos: 

• organizar a agenda dos trabalhos; 
• ler e preparar possíveis questões para serem trabalhadas;
• recorrer à bibliografia complementar;
• selecionar outros materiais que julgar importantes, e
• planejar as dinâmicas a serem adotadas, lembrando de privilegiar 

a comunicação e incentivar a participação de todos.
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d. Registrar o seu trabalho e suas observações ao longo do processo
Registrar cotidianamente o seu trabalho com os estudantes constrói a 
memória do curso e será útil para a realização de sínteses avaliativas 
ao final de cada semestre. Para isso, você deve utilizar os instrumentos 
disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem, para registrar os en-
contros, as dificuldades e os avanços observados nos contatos presen-
ciais ou nas comunicações a distância. Esses registros serão semanais e 
gerarão os relatórios mensais. O principal fruto desses relatórios é uma 
avaliação correta do processo de ensino-aprendizagem, identificando 
pontos frágeis e demandas de aperfeiçoamento.

e. Realizar a sua auto-avaliação
Relembre suas tarefas e verifique se conseguiu cumpri-las integral-
mente. Se isto não ocorreu, as razões devem ser analisadas para evitar 
que as falhas se repitam. Procure identificar o que é uma falha do 
processo e o que é uma dificuldade sua de acompanhá-lo.

f. Mediar os fóruns e os bate-papos (chats)
Todo processo educativo tem como base a comunicação e o tutor deve 
estar presente nesses momentos vivenciados pelos estudantes. Há di-
versas ferramentas de comunicação na educação a distância, princi-
palmente no ambiente virtual de aprendizagem (AVEA). Nesse curso, 
as principais são: o Fórum e o Bate-papo. 

Orientações para utilizar a ferramenta Fórum: 
• esclarecer dúvidas quanto à dinâmica do fórum;
• garantir a discussão proposta;
• estimular os estudantes para o aprofundamento teórico proposto e 

também para a aprendizagem colaborativa;
• mediar discussões de forma a permitir ampla participação;
• sistematizar as idéias principais discutidas ao finalizar o fórum;
• elaborar questões abertas e provocativas, que possam ser facilmente 

interpretadas e que estimulem a participação dos estudantes;
• utilizar uma linguagem clara, não muito extensa nem demasiada-

mente acadêmica;
• realimentar as discussões de forma equilibrada, para que os parti-

cipantes encontrem espaço para interagir entre si;
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• cuidar para que as discussões possam ampliar as idéias, podendo 
com isto gerar subtemas, mas sem perder o foco, para que não 
ocorra uma pulverização de questões desarticuladas. 

Orientações para utilizar a ferramenta bate-papo (chat): 
• lembrar aos estudantes, com antecedência, a temática proposta para o chat;
• iniciar o bate-papo deixando claras as regras para a discussão;
• definir claramente data, horário e como será a participação dos estudantes;
• evitar conversas paralelas e “fuga” do foco de discussão;
• estimular os estudantes a realizarem a reflexão teórica proposta;
• conduzir o grupo a realizar todas as etapas do debate: apresenta-

ções, trocas de idéias e conclusão.

g. Participar junto com os estudantes nas videoconferências
Nas videoconferências é de responsabilidades dos tutores:

Tutor a Distância:
• disponibilizar no AVEA, uma semana antes, o roteiro da videocon-

ferência para a equipe dos pólos, prevendo atividades caso o polo 
não consiga conexão;

• disponibilizar no AVEA (espaço colaborativo), uma semana antes, 
os materiais (apresentações, vídeos, imagens...) que serão utiliza-
das na vídeo para os tutores e o técnico.

Tutor Presencial:
• orientar os estudantes para a participação na videoconferência a 

partir do roteiro;

h. Participar do processo de avaliação institucional do curso
Para isso é necessário que você:

• aponte as falhas que você percebe no sistema de orientação acadêmica;
• avalie, com base nas dificuldades apontadas pelos estudantes, os 

materiais didáticos utilizados; 
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Ao realizar o trabalho de tutoria lembre-se sempre que:

• O estudante não pode ficar sozinho, unicamente com o livro-
texto ou o material on-line.

• É preciso estar atento às necessidades dos estudantes.
• Você deve, sempre, responder as mensagens recebidas. Mesmo 

quando considerar que o assunto é irrelevante. O estudante 
não sabe se você recebeu ou não a mensagem. Muitas vezes 
ele quer apenas estar seguro de que você está presente, à sua 
disposição, e não porque tenha uma dúvida específica. 

• Sempre avise ao estudante que toda e qualquer informação não 
enviada de imediato estará sendo providenciada no mais curto 
espaço de tempo possível.

• Você deve confirmar o recebimento de todas as atividades que 
lhe forem enviadas. 

• É importante propor atividades complementares que ajudem o estu-
dante a resolver as questões determinadas pelas disciplinas. Converse 
com a equipe docente sobre a melhor forma de realizar esta tarefa. 

• Com o objetivo de aproximar o seu grupo de alunos e favorecer 
a troca de experiências, você deve propor atividades de sociali-
zação, tais como: saraus literários, encenações de situações de 
uso da linguagem, felicitações nos aniversários, intercâmbio de 
fotografias entre o grupo, encontros presenciais festivos.
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10.1 COOrdeNAçãO dO CurSO 

Prof. Márcio Rodolfo Fernandes — Centro de Ciências Físicas e Matemáticas
E-mail: marcio.fernandes@ufsc.br

10.2 COOrdeNAdOr de TuTOriA

Profa. Neri Terezinha Both Carvalho — Centro de Ciências Físicas e Matemáticas
E-mail: neri@mtm.ufsc.br

10.3 eNdereçO

Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Ciências Físicas e Matemáticas
Secretaria do Curso de Licenciatura em Matemática — EaD
Campus Universitário — Trindade 
CEP 88040-900 — Florianópolis — SC

10.4 eNdereçO pArA ACeSSO AO 
AmbieNTe VirTuAl de ApreNdizAgem: 

Portal UFSC: http://www.ead.ufsc.br

mailto:marcio.fernandes%40ufsc.br?subject=
mailto:neri%40mtm.ufsc.br%0D?subject=
http://www.ead.ufsc.br
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