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Prezado estudante, seja bem-vindo!

você está iniciando um curso de graduação na modalidade a distância, parabéns! 

Como sabemos que, para muitos, esta é a primeira experiência de formação a dis-
tância, preparamos este Guia do aluno. nele, apresentamos a estrutura do Curso de 
licenciatura em Matemática, com a intenção de que você conheça o projeto pedagó-
gico do curso e o seu funcionamento.

nossa proposta é fornecer-lhe as informações básicas para que você possa se perceber como 
aluno do Curso de licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Queremos que a leitura do Guia o ajude a sanar dúvidas que eventualmente surgirem sobre 
a organização do Curso. Sabemos, porém, que ele não conseguirá responder a todas as ques-
tões que poderão lhe ocorrer durante o desenvolvimento destes quatro anos de atividades.

neste contexto, o guia está organizado em torno a três aspectos essenciais, que se-
rão posteriormente abordados, são eles: 

• a Educação a Distância na UFSC; 
• a proposta pedagógica do Curso de Licenciatura em Matemática na modalidade a distância; 
• a apresentação da estrutura e o do funcionamento do Curso de Licenciatura em 

Matemática na modalidade a distância.

Desejamos um ótimo começo nesta nova empreitada, afinal, você está iniciando uma carrei-
ra acadêmica com muitos desafios por vir. Esperamos que o entusiasmo na busca por conhe-
cimento e a vontade de assumir este compromisso sejam propulsores durante toda a jornada. 

Sucesso e conte sempre conosco!

Profº Márcio Rodolfo Fernandes                                       
Coordenador do Curso                                            

Apresentação
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Você inicia agora o Curso de Licenciatura em Matemática na modalidade a 
distância. Este curso faz parte da iniciativa federal que instituiu o Sistema 
Universidade Aberta do Brasil — UAB.

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) é uma das instituições 
participantes deste projeto, atuando em parceria com o MEC na oferta 
de cursos na modalidade a distância. Esta oferta tem a finalidade de ex-
pandir e de interiorizar cursos e programas de educação superior no país.  

O Curso de Licenciatura em Matemática na modalidade a distância é opera-
cionalizado em parceria por duas equipes: a equipe do Centro de Ciências 
Físicas e Matemáticas e a equipe multidisciplinar de coordenação pedagó-
gica e de produção de material do Centro de Ciências de Educação (CED).

Tal atitude é desafiadora para todos nós, pois se trata de uma experiên-
cia em construção no Brasil. A UFSC já realiza cursos na modalidade a 
distância desde 1995 e, desde 2005, integra o sistema UAB com o intuito 
de promover a democratização da formação superior. Portanto, a par-
tir deste momento, você integra esta equipe como corresponsável pelo 
sucesso do curso. 

Apesar de todos nós já termos uma bagagem como estudantes, professo-
res e administradores, a modalidade a distância apresenta especificida-
des que precisam de especial atenção. Convidamos você a se familiarizar 
com os procedimentos e a conhecer todas as etapas previstas na sua 
trajetória como estudante deste curso.

Para iniciarmos, é importante que você leia atentamente este Guia. Nele, 
apresentaremos a estrutura do curso de Licenciatura em Matemática, 
passando pela estrutura curricular, até a sua operacionalização, que são 
partes importantes do Projeto Pedagógico do Curso.

A leitura do Guia o auxiliará em eventuais dúvidas sobre a organização 
do curso, fornecendo, também, informações básicas para que você atue 
plenamente na atividade de estudante do curso de Licenciatura em Mate-
mática da Universidade Federal de Santa Catarina.
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A sede da Universidade Federal de Santa Catarina está localizada em Florianó-
polis, capital do Estado de Santa Catarina. É uma instituição que se dedica a ati-
vidades 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 
centro de pós-graduação do Estado de Santa Catarina, oferecendo mais 

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

http://www.ufsc.br/
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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 agre-
gar os Departamentos 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 Licenciaturas 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. 02
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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. 



Polos de Apoio Presencial
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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. 

Você vai perceber que a modalidade a distância permite uma maior liberda-
de de tempo e espaço, mas requer, por outro lado, uma aprimorada orga-
nização entre todos os envolvidos, em uma espécie de rede. É por isso que 
lembramos que a sua participação e a sua dedicação aos estudos são fatores 
indispensáveis para o total aproveitamento do curso. 

Perto de você está o polo presencial, que é a unidade operacional para o 
desenvolvimento de atividades pedagógicas e administrativas relativas ao 
curso. Nele você encontrará a infraestrutura necessária para os encontros 
presenciais e também para aqueles mediados pela tecnologia. É o local 
mais apropriado para o seu relacionamento direto com os colegas de curso 
do seu polo e também de outros polos, com os tutores da sua localidade 
e aqueles que trabalham na UFSC.  Por isso é muito importante que você 
conheça e esteja familiarizado com o seu pólo presencial, porque é a partir 
dele que você participará efetivamente do Curso de Licenciatura em Mate-
mática na modalidade a distância.

Assim como você, também outros colegas acessarão a rede a partir do seu 
respectivo polo. A possibilidade de conhecer novos colegas e de estar em 
contato com outras realidades incrementa o processo de aprendizagem e 
seria bom que você usufruísse desses contatos. Sem dúvida, este será um 
espaço para fazer novos amigos, aproveite!

O próximo item vai informar a você os objetivos do curso e como ele está 
organizado. Vamos lá! 

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

Araranguá Braço do Norte Inadaial Praia Grande

50 50 50 50
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Aqui você vai conhecer detalhes iniciais, além de esclarecer algumas dúvidas 
sobre o objetivo e a organização do curso, sobre a realização dos estudos 
e das atividades presenciais, como também sobre a organização dos polos.

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 pre-
sentes na definição deste currículo e serão norteadores dos procedi-
mentos metodológicos.

Ao longo dos semestres de formação, será fortemente estimulada e exer-
citada a pluralidade de métodos de ensino-aprendizagem da matemática e 
suas tecnologias, tanto nas dimensões cognitivas quanto na projeção dos 
cenários mais adequados para o exercício docente; em particular, as con-
tribuições de teor metodológico advindas da pesquisa em educação ma-
temática, assim como os amplos estudos recentes sobre a aprendizagem 
colaborativa e as inteligências múltiplas.

O profissional egresso será um educador que se dedicará à formação e à 
disseminação do saber em diferentes instâncias sociais, seja através da atu-
ação no ensino escolar formal, seja através de atividades de educação cien-
tífica, como criação de vídeos, softwares, ou outros meios de comunicação, 
não necessariamente restringindo sua atuação ao ensino formal e médio.



Como Organizar seus Estudos
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O curso terá duração de nove períodos (semestres). Neles, você vai realizar seus 
estudos no tempo e no local que considerar mais adequado, mas precisará cumprir 
até 30% da carga horária em atividades presenciais e 70% de atividades a distân-
cia. Para desenvolvê-los você terá materiais didáticos organizados especialmente 
para o curso, encontros presenciais e acompanhamento dos professores e dos 
tutores. Você contará também com a estrutura dos polos de apoio presenciais.

Nos próximos itens você terá maiores informações sobre os materiais dispo-
níveis e a função dos profissionais envolvidos.

COMO SERãO REAlIZADAS AS ATIvIDADES pRESENCIAIS?

A carga horária presencial será realizada nos polos de apoio presenciais e 
compreenderá: até 30% da carga horária de cada disciplina.

a) Aulas por videoconferência, realizadas pelos professores das discipli-
nas, com a participação de todos os polos simultaneamente. 

b) Encontros de estudos presenciais entre professores e estudantes para 
esclarecimentos de dúvidas e aprofundamento de questões.

c) Organização e acompanhamento de atividades de prática de ensino e 
de estágio supervisionado. 

d) Práticas laboratoriais no polo e saídas de campo para estudos
e) Avaliações presenciais: as avaliações serão elaboradas pelos professo-

res e aplicadas pelos tutores presenciais. Além das provas, os profes-
sores podem elaborar atividades avaliativas como listas de exercícios, 
por exemplo. Todas essas atividades deverão estar explícitas no plano 
de ensino de cada disciplina. 

As atividades presenciais serão desenvolvidas nos polos de apoio presenciais 
e ocorrerão em laboratórios de informática, salas de estudos ou de video-
conferência. Vocês se concentrarão no polo e participarão das atividades di-
retamente com os professores e/ou tutores presenciais. As atividades serão 
pré-determinadas pela coordenação do curso e deverão constar no Plano de 
Ensino de cada disciplina bem como no Cronograma do Curso. 

veja no 6º item os 
detalhes da avaliação
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COMO ESTá ORGANIZADO O pOlO DE ApOIO pRESENCIAl?

O polo é um espaço importante, pois é onde você encontra toda a estrutu-
ra disponível para realizar seus estudos, onde irá participar dos encontros 
presenciais e onde encontrará seu tutor e seus colegas de curso. Cada polo 
tem uma equipe para auxiliá-lo. Você deverá encontrar uma equipe formada 
pelos seguintes profissionais: 

Nos polos você terá biblioteca, computadores conectados à rede eletrônica, 
equipamentos para a realização das videoconferências e salas de estudo, 
assim como suporte técnico e administrativo. 

São tantas informações... Mas fique tranquilo: aos poucos você vai se acostu-
mar com todas estas novidades. 

Vamos seguir? Temos muito para conhecer. Imaginamos a sua curiosidade para 
saber quais são as disciplinas que vai cursar nestes anos de formação e para que 
isso fique muito bem informado preparamos um capítulo especial, o capítulo 6.

ORGANIZAÇãO DOS pOlOS DE ApOIO pRESENCIAl

Coordenador do polo 
de Apoio presencial

01 coordenador responsável pela parte 
administrativa e gestão acadêmica

Auxiliar Administrativo 01 técnico administrativo para serviços 
gerais de secretaria

Técnico em informática 
01 técnico em informática responsável pela 
manutenção e assistência aos equipamentos 
de informática

Bibliotecário

01 bibliotecário ou auxiliar para organizar, 
armazenar e divulgar o acervo, visando 
otimizar o uso do material bibliográfico e, em  
especial, proporcionar serviços bibliográficos 
e de informação.

Tutor presencial
01 tutor responsável pelo acompanhamento 
no processo ensino-aprendizagem de 25 
alunos em todas as disciplinas do período



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.

6.1 CURRÍCULO

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
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CÓDIGO DISCIPLINA
CARGA 

HORÁRIA 
TOTAL

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL*

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

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
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CARGA 

HORÁRIA 
TOTAL

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL*

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 Matemática 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. Números 
inteiros. Números racionais. História da Matemática relacionada com o con-
teúdo. 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.
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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 contínuos. 
Principais distribuições discretas e contínuas. Técnicas de amostragem. Esta-
tística descritiva: níveis de mensuração e medidas de sumarização (tendên-
cia 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 probabilidade como 
ferramentas de educação matemática. Desenvolver, aplicar e avaliar proje-
tos 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.06
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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.

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): Seqüências. 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.
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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.

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 Matemáti-
ca. Planejamento de atividades de ensino. Desenvolvimento do estágio. 06
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Avaliação 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.

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. 
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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.

6.2 PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR (PCC)

A Prática como Componente Curricular tem como objetivo fazer a transpo-
sição didática entre os conteúdos de matemática e as atividades de prática 
de ensino. Ela está prevista no decorrer de todo o curso, em algumas disci-
plinas, a partir da primeira fase. Esta estratégia visa familiarizar e embasar 
o estudante em atividades ligadas ao ensino preparando-o para o tratamento 
das questões práticas envolvidas com o ensino dos conteúdos aprendidos nas 
disciplinas do curso e a sua devida seleção e adaptação para o ensino no 
nível fundamental e médio, favorecendo tanto a integração intra-curricular, 
como também a integração do currículo com a prática escolar. Deste modo, 
prevemos, para além dos conteúdos teóricos e experimentais, uma integra-
ção com a prática escolar de modo que parte da carga horária em várias 
disciplinas seja dedicada à Prática como Componente Curricular.  

Nesse cenário, podemos prever a troca de experiências entre vocês, estudan-
tes, os professores e os tutores, o que certamente levará a um grande interesse 
pelo curso. O curso deverá levá-los a vivência de frequentes trocas de experi-
ências com seus pares e com professores de outras instituições, criando desde 
o primeiro momento uma rede permanente nesse processo. A rede que nascerá 
neste curso de formação de professores de Matemática deve ter a possibilidade 
de se manter viva e ativa e, assim, esperamos que após a diplomação o novo 
professor deva se manter interessado em sua formação continuada. 

As disciplinas que possuem em sua carga horária a “Prática como Componen-
te Curricular” trarão em seus planejamentos o detalhamento com o qual a 
atividade se desenvolverá. Fique atento!    06
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6.3 ESTÁGIO SUPERVISIONADO

O Estágio Supervisionado do seu curso totalizará 480 horas, conforme estabe-
lecido na tabela de distribuição de carga horária, e será realizado nas escolas de 
nível Fundamental ou Médio durante o sétimo e a oitavo período. Ele está divi-
dido em duas disciplinas: Estágio Supervisionado I e Estágio Supervisionado II.

Você receberá orientações mais detalhadas quando chegar o momento do 
seu Estágio no curso. 
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Agora você vai conhecer os materiais didáticos disponíveis para seus es-
tudos. Os conteúdos e as atividades das disciplinas serão apresentados e 
desenvolvidos em dois meios:

• Material Impresso; 
• Ambiente Virtual de Aprendizagem.

7.1 MATERIAL IMPRESSO

Quais são os materiais impressos?

No início de cada período, você receberá os livros-textos corresponden-
tes a cada uma das disciplinas.

Qual a importância do seu livro-texto?

Você receberá gratuitamente um exemplar de cada um dos materiais. 
Nele, está apresentado o conteúdo que será ministrado nas respecti-
vas disciplinas, complementado no ambiente virtual. Para uma segun-
da via dos materiais impressos, você deverá reembolsar à Universidade 
os custos de impressão.

7.2 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

O que é Ambiente Virtual de Aprendizagem?

É um espaço na internet próprio para a construção e o desenvolvimento 
de cursos. Este espaço conta com: correio eletrônico (e-mail), bate-papo, 
murais de recado, fórum de discussão, espaço para conteúdos curriculares e 
atividades de aprendizagem. Para o Curso foi definida a plataforma MOODLE: 
Modular Object Oriented Dynamic Learning Enviroment — sistema desenvol-
vido de forma colaborativa — com código aberto, livre e gratuito, que per-
mite a criação e a administração de cursos na Web, como sendo o ambiente 
virtual de aprendizagem. Esta plataforma foi customizada especialmente 
para o Curso de Licenciatura em Matemática.
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Onde acesso os conteúdos das disciplinas?

Por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), você acessará o espaço 
de interação e de conteúdo das disciplinas. O material disponibilizado no am-
biente virtual agregará conteúdos complementares decorrentes dos capítulos 
do material impresso da disciplina e estarão identificados como tópicos. 

O AVA também disponibiliza uma série de ferramentas de comunicação 
para a interação entre os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 
A comunicação 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 denomina-
dos de “espaços colaborativos”. Nestes espaços é possível a troca de infor-
mações, de materiais em desenvolvimento, bem como o planejamento das 
atividades do curso e/ou diálogo entre as equipes.

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 (chat) e o contato.

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. 

FÓRUM: Permite compor, 
enviar e receber mensagens 
através de sistemas eletrônicos 
de comunicação.

TÓPICO: Um tópico pode 
agregar conteúdos que 
tem como base um ou mais 
capítulos do livro texto.

E-MAIL: Ferramenta de troca 
de mensagens em grupo, 
organizadas por assunto e 
registradas no ambiente. 

BATE-PAPO (CHAT): Permite 
o diálogo por meio da troca 
rápida e simultânea de textos 
curtos, em tempo real.

CONTATO: Troca de 
mensagens individuais 
e instantâneas.
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Como os conteúdos estão organizados no AVA?

Os conteúdos acessíveis no ambiente estão organizados por tópicos. Cada 
tópico proporciona 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. Por meio do AVA 
você realizará também as atividades de aprendizagem do curso.

Como acesso o AVA do Curso de Licenciatura em Matemática?

Para visitar o Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem você deve acessar o 
site: www.ead.ufsc.br

E clicar no link “Graduação — UAB” e, em seguida, no link “Matemática”. Para 
acessar o AVEA do Curso de Licenciatura em Matemática informe nos campos 
indicados o nome de usuário, que corresponde ao seu número de matrícula, 
e sua senha, que será obtida seguindo as instruções contidas na página.

A seguir, no próximo item, você vai conhecer o sistema de acompanha-
mento ao estudante.

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).

http:// www.ead.ufsc.br

http://www.ead.ufsc.br


Sistema de Acompanhamento 
ao Estudante
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Você certamente já percebeu que não está sozinho e que existe 
uma estrutura acadêmica e organizacional apoiando a realização da 
Licenciatura em Matemática.

Neste item, você vai conhecer a estrutura organizada para realizar o 
acompanhamento do seu processo de estudo e aprendizagem. Para isso, o 
curso conta com uma equipe de professores, de tutores no polo de apoio, 
de tutores na UFSC e de administradores que vão oferecer, ao longo do 
curso, todo o acompanhamento necessário para que você tenha o melhor 
aproveitamento possível nessa formação. 

Conheça um pouco mais sobre esta equipe, suas funções e responsabilidades:

a) PrOfESSOr DA DISCIPlINA: 

O professor do curso de Licenciatura em Matemática tem as seguintes 
responsabilidades:

•	 organizar	o	plano	de	ensino,	conforme	modelo	definido	para	o	curso;
•	 realizar	as	aulas	por	videoconferências;
•	 participar	da	escolha	do	Tutor	a	distância	que	atuará	na	sua	disciplina;
• acompanhar, junto com os tutores a distância, o processo de 

aprendizagem	dos	estudantes;	
• agendar horários para o atendimento aos alunos, seja no fórum de 

discussão	ou	no	bate-papo;
• realizar as avaliações e a correção destas avaliações, em conjunto com 

os	tutores	a	distância;
•	 acompanhar	as	avaliações	presenciais	por	meio	de	videoconferência;
•	 participar	das	reuniões	pedagógicas	de	planejamento	e	avaliação	do	curso;
• planejar e desenvolver a disciplina.
 

b)  TUTOr PrESENCIAl: 

Mantém contato com o estudante, sendo que este contato pode ocorrer 
por meios de comunicação indiretos ou de maneira direta, através dos 
encontros presenciais, no polo de apoio presencial. 

Atende também a solicitações individuais, ou em grupos de estudan-
tes que se deslocarão até o polo na procura de resolver dúvidas de 
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conteúdo ou obter orientação para seus estudos. O tutor presencial 
terá apoio dos tutores e dos professores da UFSC para discutir dúvidas 
de conteúdos relacionados com as disciplinas do curso.

c) TUTOr A DISTâNCIA

Atua	como	tutor	de	conteúdo	de	uma	disciplina	específica,	no	apoio	
direto ao professor e aos tutores dos polos. Esses tutores realizarão seu 
trabalho sob a orientação direta dos professores da disciplina, em nú-
mero de um tutor por disciplina. Os contatos entre os tutores dos polos 
e o tutor na UFSC serão dinamizados pelos meios de comunicação, com 
destaque para o ambiente virtual e a videoconferência. 
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Critérios de Permanência e 
Aprovação no Curso
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9.1 AVALIAÇÕES 

Os procedimentos gerais do processo de avaliação do rendimento escolar 
seguirão as normas do regulamento dos cursos de graduação da UFSC. O 
processo de avaliação do rendimento escolar dos estudantes é de responsa-
bilidade dos professores e ocorrerá durante o Curso e nos finais de períodos 
ou disciplinas contemplando diferentes atividades, tais como:

• Avaliações presenciais de conteúdos específicos das disciplinas do Curso, com 
peso maior que as outras avaliações, atendendo ao Decreto 5622/MEC/2005;

• Participação nas atividades propostas nos polos presenciais;
• Participação nas atividades propostas no ambiente de aprendizagem;
• Desempenho geral durante o desenvolvimento do Curso;
• Desenvolvimento das atividades propostas.

A avaliação deverá ser especificada no plano de ensino de cada disciplina. 
Fique atento também aos critérios de aprovação:

a. A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e apro-
veitamento nos estudos, os quais deverão ser atingidos conjuntamente;

b. A verificação do alcance dos objetivos em cada disciplina será realiza-
da progressivamente, durante o período letivo, através de instrumen-
tos de avaliação previstos no plano de ensino;

c. A nota final resultará das avaliações das atividades previstas no plano 
de ensino da disciplina e o peso das avaliações presenciais preponde-
rará sobre o peso das outras avaliações;

d. A nota mínima de aprovação em cada disciplina é 6,0 (seis). 
e. Os estudantes que não atingirem a nota mínima para aprovação em 

alguma das disciplinas do período em curso terão direito de realizar 
Prova de Recuperação e/ou Semestre de Dependência respectivamen-
te como explicaremos nos tópicos seguintes.

9.2 VALIDAÇÃO DE DISCIPLINA

O reconhecimento dos estudos realizados em Instituições de Ensino Superior (IES) 
em períodos anteriores ocorrerá de acordo com as normas fixadas pelo Conselho 
Federal de Educação e pela legislação interna da UFSC (Resolução 017/CUN/97). 
Cabe ao Colegiado do Curso analisar e validar ou não as disciplinas cursadas em IES.
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Se você deseja ter o reconhecimento de disciplinas deverá formalizar o pedi-
do junto à secretaria do polo, que lhe informará os documentos necessários.

9.3 FREQUÊNCIA NAS DISCIPLINAS

A sua frequência nos encontros presenciais é obrigatória, ficando reprovado 
se não comparecer, no mínimo, a 75% dos encontros de cada disciplina. A 
ausência na atividade presencial deverá ser justificada junto ao seu tutor 
presencial que encaminhará à secretaria do curso.

9.4 RECUPERAÇÃO     

O aluno que não alcançar rendimento mínimo no final de cada período — nota 
6,0 (seis vírgula zero) — e obtiver nota mínima 3,0 fará a prova de recuperação.

• a média final será obtida conforme legislação pertinente.

Sobre a Dependência

O aluno que não alcançar à média (6,0) após a realização da prova de recu-
peração, mas tiver frequência suficiente e houver realizado, quando for o 
caso, o trabalho de Prática como Componente Curricular, ficará em depen-
dência na disciplina. Seguindo os seguintes critérios: 

• A realização das atividades e a prova para o aluno em dependência devem 
acontecer até o final do semestre subseqüente. As atividades de depen-
dência seguem as mesmas regras previstas para avaliação da disciplina.

9.5 TRANSFERÊNCIA DE POLO

Para realizar transferência de polo, você deve preencher um formulário 
disponível no Sistema Acadêmico de Graduação (CAGR) e encaminhar para 
a Coordenação do Curso. Sua transferência será aprovada caso haja vaga 
disponível no polo solicitado. 
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Contatos
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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
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