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RESOLUÇÃO CEPE/CA N0 089/2022

Reformula o Projeto Pedagógico do Curso de
Matemática - licenciatura, a ser implantado a
partir do ano letivo de 2023.

CONSIDERANDO a Lei n° 9394/96 - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CES 3, de
18 de fevereiro de 2003, que estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos
de Matemática;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP n0 2,
de 20 de dezembro de 2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base
Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica
(BNC-Formação);

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP n0 2,
de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Ambiental;

CONSIDERANDO a Lei Estadual n° 17.505, de
11 de janeiro de 2013, que institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o
Sistema de Educação Ambiental e adota outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho
Nacional de Educação CNE/CP n° 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos;

CONSIDERANDO o Parecer do Conselho
Estadual de Educação CEE/CES n° 23/11, sobre inclusão da Língua Brasileira de
Sinais - Libras, como disciplina nos projetos pedagógicos dos cursos de
licenciatura, bacharelado, tecnologia e sequenciais de formação específica, em
cumprimento ao artigo 3°, do Decreto Federal n° 5.626, de 22 de dezembro de
2005, que regulamenta a Lei Federal n° 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe
sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho
Nacional de Educação CNE/CP n° 1, de 17de junho de 2004, que institui Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;

CONSIDERANDO a Deliberação do Conselho
Estadual de Educação n° 04/10, que dá nova redação ao artigo 2° da Deliberação
CEE/PR n° 04/06, que estabelece normas para a Educação das Relações Etnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;
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CONSIDERANDO a Lei 131 46, de 6 de julho de
2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto
da Pessoa com Deficiência);

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0
39/2021, que regulamenta a Creditação Curricular da Extensão na Universidade
Estadual de Londrina;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0
71/2021, que estabelece diretrizes dos sistemas académicos e diretrizes para
criação, reformulação e adequação de Projetos Pedagógicos de Cursos de
Graduação na Universidade Estadual de Londrina;

CONSIDERANDO o disposto no Regimento
Geral da UEL;

CONSIDERANDO que cada Curso de
Graduação tem um currículo organizado de acordo com a legislação em vigor,
devendo ser cumprido integralmente pelo estudante, a fim de que possa qualificar-
se para a obtenção de um grau académico;

CONSIDERANDO os pronunciamentos contidos
no e-Protocolo n° 19.453.199-0, de 06/09/2022;

OS CONSELHOS DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO E DE ADMINISTRAÇÃO aprovaram e eu, Reitora, sanciono a seguinte
Resolução:

Art. 1° Fica aprovado o Projeto Pedagógico do Curso de Matemática - licenciatura
anexo, a vigorar a partir do ano letivo de 2023.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 19 de outubro de 2022.

a
Profa. Dra. Ma^a-fí^gina Gimenez Favaro

^tora
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1. APRESENTAÇÃO

O curso de Licenciatura em Matemática é ofertado pelo Departamento de
Matemática (DMAT), no Centro de Ciências Exatas (CCE), na Universidade
Estadual de Londrina (DEL), e tem a duração mínima de 4 anos e máxima de 8
anos.

E esperado que os egressos desse curso tenham, entre outras qualificações,
uma sólida formação nas áreas de Matemática e Educação Matemática e estejam
preparados para: enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade e
das condições de exercício profissional; reconhecer seu papel social de educador;
desenvolver a capacidade de se inserir em diversas realidades, com sensibilidade
para interpretar as ações dos educandos.

O objetivo do curso de Licenciatura em Matemática é o de preparar o
professor de Matemática para exercício do magistério na segunda etapa do Ensino
Fundamental e no Ensino Médio, de modo que ele seja capaz de exercer liderança
intelectual, social e política e, a partir do conhecimento da realidade social,
económica e cultural e da área de Matemática, possa atuar no sentido de melhorar
as condições de ensino e de aprendizagem vigentes, visando ao desenvolvimento
de princípios éticos e de solidariedade para o exercício pleno da cidadania.

O presente projeto é fruto de uma longa discussão e reflexão crítica dos
professores do DMAT pautada nas pesquisas contemporâneas a respeito da
formação de professores que ensinam Matemática; na orientações presentes na
Resolução CNE/CP n0 2, de 20 de dezembro de 2019, que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação
Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores
da Educação Básica (BNC-Formação); e na regulamentação da Creditação
Curricular das atividades extensionistas (Resolução CEPE/CA n0 39/2021) pautada
na Resolução CNE/CES n° 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as
Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e que considera o
Parecer CNE/CES n0 608/2018, homologado pela Portaria MEC n° 1 .350, de 14 de
dezembro de 2018, publicada no D.O.U. em 17 de dezembro de 2018.
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1.1

c)

d)

Dados de Identificação do Curso

a) Nome do Curso:

Matemática

b) Centro de Estudo:

Centro de Ciências Exatas

Departamento(s) proponente(s) do Curso:
Departamento de Matemática

Departamento(s) envolvido(s) no Curso:
Departamento de Matemática

Departamento de Física

Departamento de Estatística

Departamento de Educação

Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas
Titulação/Grau conferido após colação de grau:
Licenciado em Matemática

Turno de oferta (Matutino/Vespertino/Noturno):
Noturno, com estágio totalmente fora do turno
Número de vagas por turno:

40 (quarenta)

Número de vagas inicial total:

40 (quarenta)

Tempo mínimo e tempo máximo para integralização
Mínimo: 4 (quatro) anos Máximo: 8 (oito) anos
Carga Horária total:

3200 (três mil e duzentas) horas

Sistema Académico (Resolução CEPE n0 71/2021)
Sistema de Matrícula por Atividade Académica
Ano/semestre de início de funcionamento (da reformulação)
2023/1

Atos normativos (Resolução de criação, atos legais de autorização,
reconhecimento e de renovação de reconhecimento)
Criação: Decreto Estadual n° 103/1968, de 11 de outubro de 1968.
Autorização: Decreto Estadual n° 66.164/1970, de 4 de fevereiro de
1970.

e)

g)

h)

i)

j)

k)

I)

m)

n)
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Reconhecimento: Decreto Federal n° 74.018/1974, de 7 de maio de
1974.

Renovação de Reconhecimento: Portaria Estadual CEE/CES n°
116/2020, de 15 de maio de 2020.

1.2 Histórico do Curso

O Departamento de Matemática da UEL iniciou suas atividades em 1962,
quando foi ofertada, ao curso de Pedagogia, a disciplina "Complementos de
Matemática". Essa foi a primeira disciplina relacionada com a Matemática em um
curso superior, na cidade de Londrina, oferecida pela então Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Londrina. Isso ocorreu antes da junção dessa faculdade com
as Faculdades de Direito, Odontologia, Medicina e Ciências Económicas, que
provocaria a fundação da DEL, em 1970.

Em 1967, foram ofertadas as disciplinas: "Fundamentos de Matemática",
"Algebra", "Desenho Geométrico" e "Geometria Analítica" com a recente criação do
curso de Licenciatura em Ciências do Primeiro Ciclo.

O curso de Matemática foi criado em 1968, por meio do Decreto Estadual n°
103/1968, do Conselho Estadual de Educação (CEE), de 11 de outubro de 1968.

Em 4 de fevereiro de 1970, por meio do Decreto Estadual n° 66.164/1970, o
curso de Matemática obteve autorização de funcionamento e, já em 1° de março
de 1970, iniciou-se as atividades do curso de Licenciatura em Matemática, que
oferecia as disciplinas específicas do curso, além das relacionadas com a Física,
com o Desenho e com as pedagógicas.

Nos anos de 1970 e 1971, o curso foi ofertado no período noturno e o sistema
académico era o seriado anual.

Em 1972, o curso passou por sua primeira mudança curricular, sendo ofertado
nos turnos vespertino e noturno e, neste período, a UEL implantou o sistema
académico de créditos, com periodização semestral, que vigorou até o início da
década de 1990.

Em 1974, por ocasião da colação de grau da 1a turma do curso de Matemática,
ocorreu o reconhecimento do curso, por meio do Decreto Federal n° 74.018/1974,
de 7 de maio de 1974.
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Em 1979, ocorreu a segunda reformulação curricular, por ocasião da
suspensão da Resolução CFE n° 30/1974, do Conselho Federal de Educação,que
criava a chamada licenciatura curta. Neste mesmo ano, passou a ser ofertado,
também, o Bacharelado em Matemática.

Mudanças pontuais ocorreram em: 1985 - eliminação/modificação de pré-
requisites; 1987 - eliminação de algumas disciplinas da grade curricular; e 1990 -
adequação às quatro aulas diárias no período noturno.

No início de 1990, a DEL voltou a adotar o sistema académico seriado, assim,

o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) passou por uma ampla reformulação. O novo
projeto da Licenciatura foi implantado em 1992. Já o projeto do Bacharelado foi
implantado em 1994, pois necessitou de mais tempo para discussões, sendo
ofertado no período matutino. Destacamos que essa reformulação trouxe um
diferencial relativo às entradas distintas no Processo Seletivo Vestibular, ou seja, o
candidato poderia optar, no momento de sua inscrição do processo seletivo
(Vestibular), pela Licenciatura ou pelo Bacharelado.

Em 1995, considerando que o Bacharelado em Matemática era ofertado no

turno matutino, que a Licenciatura em Matemática era ofertada no turno noturno e

que havia uma grande demanda para formação de professores para a Educação
Básica, o Colegiada de curso solicitou à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)
que o estudante pudesse cursar, a partir do 2° ano, as habilitações Licenciatura e
Bacharelado concomitantemente, ampliando as possibilidades de atuação
profissional do egresso, o que foi prontamente atendido.

Em 1996, a seriação de disciplinas do Bacharelado e da Licenciatura foram
alteradas.

O final da década de 1990 foi marcado pelo Exame Nacional de Cursos,
conhecido como "Provão", por meio do qual o curso de Matemática foi avaliado.

Em 1998, o curso de Licenciatura em Matemática passou por uma
reformulação desencadeada por uma indicação do CEE - PR que, entre outros
aspectos, propunha a ampliação da carga horária do Estágio Curricular
Supervisionado Obrigatório a partir do 3° ano do curso.

Em 2002, com a capacitação e o amadurecimento do corpo docente do

Departamento de Matemática e para atender demandas de formação académica,
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foi implantado, na UEL, o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e
Educação Matemática (PECEM), sob recomendação da CAPES.

Em decorrência da publicação da Resolução CNE n° 1/2002 e da Resolução
CNE n° 2/2002, ainda em 2002, foi realizado, em Londrina, o l Fórum Estadual dos

Cursos de Licenciatura em Matemática do Paraná (FELIMAT). Esse evento foi

organizado pelo Departamento de Matemática da UEL em parceria com a
Sociedade Brasileira de Educação Matemática - Regional Paraná (SBEM-PR) e
com o CEE - PR, com o objetivo de discutir as referidas Resoluções e de fornecer
subsídios para o Fórum Nacional das Licenciaturas em Matemática (realizado na
PUC-SP, em 2002) e para o Seminário de Licenciaturas em Matemática (realizado
em Salvador (BA), em 2003).

Durante os anos de 2002 e 2003, o Colegiada de curso realizou avaliações

internas, por meio de questionários respondidos por estudantes e professores que

orientaram discussões internas em um processo de autoavaliação.

Essas avaliações, as reflexões promovidas a partir das discussões e dos

documentos produzidos por estes fóruns e seminário, assim como a necessidade

de cumprimento da legislação relacionada ao curso, resultaram em um novo projeto
pedagógico.

Em 2006, a CAPES aprovou o projeto de Doutorado em Ensino de Ciências e
Educação Matemática, que iniciou suas atividades em 2007. Atuando em outra

linha de pesquisa, o Departamento de Matemática propôs, em 2006, o Programa
de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Computacional (PGMAC), que foi
aprovado pela CAPES, neste mesmo ano, e iniciou suas atividades em 2007. A

área de concentração do programa é Matemática Aplicada e tem por objetivo formar
profissionais capacitados em Matemática Aplicada e Computacional.

Em 2006, foi criado e aprovado o Programa de Educação Tutorial (PET) -

Matemática da UEL, do MEC, que busca um equilíbrio entre ensino, pesquisa e

extensão na formação de estudantes de Matemática, com iniciação científica,

monitorias e organização de eventos, bem como diversificar suas ações, com a

realização de minicursos e seminários para a comunidade interna e externa,

participação em eventos, atendimento a escolas com a realização de oficinas, entre

outros, recebendo orientação académica de professores tutores. Além da formação
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do futuro professor de Matemática, prioriza-se a formação cidadã, com estudantes
mais participativos em sua comunidade, não esquecendo o caráter humano e
social.

A partir de 2005, além destes fatores, o Regimento Geral da UEL permitiu que
o sistema académico dos cursos de graduação fosse definido nos projetos
pedagógicos de cada curso, de acordo com as diretrizes aprovadas pelo Conselho
de Pesquisa, Ensino e Extensão (CEPE) da UEL. O curso de Licenciatura em
Matemática optou por manter o sistema seriado anual, porém algumas alterações
foram impostas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e pela Câmara de
Educação Superior (CÊS), por meio da Resolução CNE/CES n0 2/2007, de 18 de
junho de 2007, que dispôs sobre a carga horária mínima e os procedimentos
relativos à integralização e a duração dos cursos de graduação, na modalidade
presencial, e da Resolução CNE/CES n0 3/2007, de 2 de julho de 2007, que dispôs
sobre os procedimentos a serem utilizados sobre o conceito de hora-aula. Deste
modo, a fim de atender tais resoluções, após discussões e estudos, foi aprovado,
em 2009, o novo projeto pedagógico, com implantação no início do ano letivo de
2010. O sistema académico adotado foi o regime de sistema de matrícula por
atividade académica com matrículas por disciplina, a partir do 2° ano.

Em 2009, visando ao aprimoramento da formação dos estudantes do curso

de Licenciatura em Matemática, passou a ser desenvolvido, na UEL, o Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), que tem por objetivo
promover a iniciação à docência, incentivando a formação de docentes, em nível
superior, para a Educação Básica, colocando os licenciandos para vivenciar
aspectos de sua futura prática profissional em escolas da rede pública. Esse
programa concede bolsa de estudo e os estudantes do curso de Licenciatura em
Matemática da UEL têm, sistematicamente, recebido incentivo dos órgãos de
fomento.

Em 2010, ocorreu a renovação de reconhecimento do curso, pelo CEE, por
meio do Decreto CEE/CES n0 146/2010. Nesse mesmo ano, o curso teve uma

reformulação, adequando-se às horas cheias, conforme determinação do MEC, em
virtude de uma adequação à Resolução CNE/CES n° 3/2007, de 2 de julho de 2007,
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que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-
aula e dá outras providências.

No decorrer desses anos, os programas institucionais possibilitaram aos
estudantes experiências que vão além da integralização da matriz curricular
proposta no plano de curso. Os estudantes do curso de Licenciatura em Matemática
têm participado de atividades vinculadas ao Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica (PIBIC), em que eles têm o primeiro contato com a pesquisa
científica.

Estudos apontados pelo Censo Escolar revelaram que muitos professores da
Educação Básica atuam em áreas distintas de sua graduação. Em atendimento a
esta demanda, no ano de 2012, iniciou-se o Plano Nacional de Formação de
Professores da Educação Básica (PARFOR) - 2a Licenciatura em Matemática da
DEL. 0 projeto pedagógico da 2a Licenciatura valeu-se da experiência acumulada
no curso de 1a Licenciatura em Matemática da UEL para moldar seu projeto. A 2a
Licenciatura em Matemática foi reconhecida pelo CEE, por meio do Decreto
Estadual n° 10.999/2014, de 8 de maio de 2014.

O Departamento de Matemática oferta, ainda, o Mestrado Profissional em
Matemática em Rede Nacional (PROFMAT), que é um curso de mestrado
semipresencial, com oferta nacional, realizado por uma rede de Instituições de
Ensino Superior e coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). A
DEL é uma das instituições associadas à SBM e oferece essa modalidade de pós-
graduação desde 2011.

Analisando o projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Matemática e
Bacharelado, foram solicitadas, em novembro de 2012, algumas adequações,
visando tornar o Bacharelado mais flexível, contemplando disciplinas mais voltadas
para a Matemática Aplicada, possibilitando ao estudante conhecer, já no 2° ano,
conteúdos matemáticos aplicados. Até então, havia a possibilidade de o estudante
cursar Bacharelado e Licenciatura concomitantemente e, portanto, o projeto
pedagógico da Licenciatura também passou por adequações.

Com a finalidade de atender o Parecer n° 4/2010, da Comissão Nacional de

Avaliação da Educação Superior (CONAES), de junho de 2010, a UEL normatizou,
por meio da Resolução CEPE n° 142/2013, o Núcleo Docente Estruturante (NDE).
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Em 2014, atendendo a essa resolução, o Colegiado do curso de Matemática
instituiu seu NDE, sendo composto por docentes do curso de Matemática. O NDE
tem por objetivo assessorar o Colegiada de curso em discussões que envolvam o
acompanhamento, a consolidação e a avaliação do PPC.

Em 2018, o curso de Licenciatura em Matemática passou, novamente, por

outra reformulação, atendendo à necessária modernização do currículo e a
legislação vigente, sendo implementado em 2019.

Em 2018, o PPC do curso de Licenciatura em Matemática foi reformulado para
atender a Resolução CNE/CP n0 2/2015, de 1° de julho de 2015, que define as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos

de Licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 2a
Licenciatura) e para a formação continuada, implementado em 2019.

Em 2018, o curso de Licenciatura em Matemática passou a integrar o
Programa Residência Pedagógica (PRP), da DEL, financiado pela CAPES, com
balsas para os estudantes participantes, para os professores (preceptores) das
escolas de Educação Básica e para o orientador da U EL. O objetivo maior desse
projeto é envolver os futuros professores, estudantes que já cumpriram 50% da
carga horária da Licenciatura em Matemática, no seu campo de trabalho. Esse
contato permite que o estudante estabeleça relações com os professores da escola
e desenvolva atividades com os estudantes da Educação Básica. Essa primeira
versão do projeto foi desenvolvida em 18 meses. Em 2020, foi lançado novo edital
e uma nova turma foi aberta, por mais 18 meses.

Desde a sua implantação até os dias atuais, o PPC passou por diversas
alterações, para acatar exigências legais, por motivações provenientes de
avaliações internas e externas que indicavam reformulações ou, ainda, para
atender às demandas impostas pela sociedade.

1.3 Contextual izações Nacional e Regional

O curso de Licenciatura em Matemática, da UEL, tem por meta a formação de
um profissional em Matemática apto para o exercício do magistério no Ensino
Fundamental e Médio, relacionando seu campo de conhecimento (Matemática)
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com outras áreas e integração entre elas, podendo abranger um campo específico
e/ou interdisciplinar.

O curso de Licenciatura em Matemática prevê a formação de um profissional
capaz de exercer uma liderança intelectual, social e política e, a partir do
conhecimento da nossa realidade social, económica e cultural e da área de

Matemática, nos seus aspectos histórico, filosófico, sociológico, psicológico,
politico, didático e pedagógico, possa atuar efetivamente no sentido de melhorar as
condições de ensino e aprendizagem vigentes, visando ao desenvolvimento de
princípios éticos e de solidariedade para o exercício pleno da cidadania.

Em 2002, o Departamento de Matemática da U EL, com a colaboração da
SBEM-PR, organizou o l Fórum Estadual dos Cursos de Licenciatura em
Matemática do Parana - FELIMAT, contando com a presença de cerca de 70
pessoas de diferentes Instituições de Ensino Superior (IES) que mantêm curso de
Licenciatura em Matemática no Estado do Paraná. As sínteses das discussões dos

grupos de trabalho, da mesa-redonda e da plenária foram organizadas em um
documento final que, assim como os documentos produzidos por outros estados,
forneceram subsídios para o Fórum Nacional das Licenciaturas em Matemática
(realizado na PUC-SP, em 2002) e para o Seminário de Licenciaturas em
Matemática (realizado em Salvador (BA), em 2003).

Os documentos produzidos por esses fóruns, o seminário, a legislação
vigente, as pesquisas realizadas na área, as avaliações citadas anteriormente, os
relatos de experiências de professores que ministram aulas no curso, desde sua
última mudança, bem como os relatos de estudantes egressos, contribuíram para
as discussões e as reflexões que resultaram no projeto pedagógico proposto em
2005. Considerando a Resolução CNE/CES n0 3/2007, de 2 de julho de 2007, que
dispunha sobre procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula;
a Portaria n° 4.059/2004, de 10 de dezembro de 2004, do MEC, que dispunha sobre
o ensino na modalidade semipresencial; entre outras disposições e debates
pertinentes, em 2009, o curso de Licenciatura em Matemática passa por um
processo de reformulação, implantado a partir de 2010.

O PPC que derivou desse processo de reformulação sofreu duas adequações
curriculares a partir de 2012 e 2014.
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O curso de Licenciatura em Matemática da UEL é o único ofertado de forma

presencial na cidade de Londrina, que conta com uma média de 581 mil habitantes

(IBGE, 2021), sendo reconhecida como potencializadora económica, com

influência direta e indireta aos municípios localizados ao norte do estado do Paraná,
ao sul do estado de São Paulo e a leste do estado de Mato Grosso do Sul. No

estado do Parana, são realizados eventos e fóruns próprios ao debate sobre

políticas de educação para o ensino e Educação Matemática.

A Sociedade Brasileira de Educação Matemática - Regional Paraná (SBEM-
PR), assim como apresenta a SBEM Nacional, tem como finalidade ampla buscar
meios para desenvolver a formação Matemática de todo cidadão do Estado. Para
isso, ela congrega profissionais e estudantes envolvidos com a área de Educação
Matemática e com áreas afins e procura promover o desenvolvimento desse ramo
do conhecimento científico, por meio do estímulo às atividades de pesquisa e de
estudos académicos. E também objetivo da SBEM-PR a difusão ampla de
informações e de conhecimentos nas inúmeras vertentes da Educação Matemática.

A grande atuação da SBEM-PR se faz na promoção, junto às l ES do Estado,
de encontros entre os sócios e demais membros da comunidade de professores
das redes pública e particular do Estado, estudantes de cursos de graduação em
Matemática, Pedagogia e Pós-graduação1. A SBEM-PR é responsável pela
organização de dois grandes eventos realizados periodicamente: o Encontro
Paranaense de Educação Matemática- EPREM e o FELIMAT-PR. Em especial, o
FELIMAT é um evento que tem como principal característica a reflexão coletiva e
permanente das questões que envolvem os cursos de Licenciatura em Matemática
do Parana. Parte do pressuposto que as atividades desenvolvidas nos cursos são
dinâmicas, tendo em vista mudanças nas políticas educacionais, bem como o
surgimento de novas demandas na sociedade.

A SBEM-PR tem como objetivos possibilitar espaços de reflexão e
interlocução acerca dos PPC de Licenciatura em Matemática nas l ES do Estado do
Paraná elaborados segundo as resoluções vigentes; identificar as dificuldades
relacionadas ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão,
no interior dos curses de Licenciatura em Matemática, bem como sistematizar &s

1Disponível em: <http://sbemparana.com.br/site/?page_id=5>.
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experiências positivas; reafirmar a importância de espaços coletivos de construção
de conhecimentos sobre Formação Docente na área de Matemática e socializar as
contribuições dos participantes do evento, através da sistematização das
discussões, divulgadas posteriormente, por meio dos Anais do Evento.

Como estratégia de trabalho, são organizadas palestras referentes ao tema
central e grupos de trabalho (GTs). Nesses grupos, são discutidas as principais
necessidades dos cursos de Licenciatura em Matemática, divididas em temas, que

levam em consideração as contribuições dos eventos anteriores. Os debates
realizados nos GTs são sistematizados na forma de textos e publicados nos Anais
do Evento. As discussões promovidas nesse evento fomentam a (re)elaboração
dos cursos de Licenciatura que formam professores que ensinam Matemática.

Na DEL, podemos destacar a atuação do FOPE (Fórum Permanente dos

Cursos de Licenciatura da UEL) criado em 1995 a partir da necessidade de

diagnóstico, reflexão e discussão das questões pedagógicas, políticas e filosóficas
implicadas nos cursos de Licenciatura e, sobretudo, da necessidade de contínua

articulação de atividades e projetos institucionais que visem o aprimoramento da

formação de professores da Instituição, por meio das ações do GEPE (Grupo de
Estudos em Práticas de Ensino). Nesses fóruns de discussão, são discutidas e

debatidas questões referentes: aos cursos de Licenciatura em Matemática do

Estado do Parana; às políticas de gestão, avaliação e acompanhamento; ao

contexto de educação de forma geral, incluindo as diferentes modalidades de

ensino. Por exemplo, em 2021 (no formato online), o tema do FELIMAT foi "A

reformulação dos cursos de Licenciatura em Matemática frente às políticas públicas

em curso, as consequências da Pandemia da COVID-19 e as demandas
associadas ao ensino de Matemática na Educação Básica".

Assim, o Colegiado do curso de Matemática, ao longo dos últimos anos,

realizou incontáveis reuniões com o objetivo de rever, estudar, reorientar seu

projeto pedagógico para atender às demandas da sociedade atual no que tange

aos cursos de formação docente, particularmente motivado pela proposta que

define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores

para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form. Cóáigo 11.764 - FomiatoA4 (210x297)



ioUNÍVERSÍdAdE
EsTAduAlde LoNdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

12

de Professores da Educação Básica (BNC-Formação), explicitadas na Resolução
CNE/CP n° 2, de 20 de dezembro de 2019.

Tal resolução é motivadora da proposta desse projeto que se apresenta, que
levou em consideração as discussões críticas realizadas nos âmbitos nacionais,
estaduais e internas à própria instituição como exemplificadas anteriormente.

E importante destacar que na Região Metropolitana de Londrina, que conta
hoje com 25 cidades2 (Londrina, Bela Vista do Paraíso, Cambe, Ibiporã, Jataizinho,
Rolândia, Sertanópolis, Tamarana, Alvorada do Sul, Assai, Jaguapitã, Pitangueiras,
Sabáudia, Florestópolis, Porecatu, Primeiro de Maio, Arapongas, Centenário do
Sul, Guaraci, Lupionópolis, Míraselva, Prado Ferreira, Rancho Alegre, Sertaneja e
Uraí), o único curso de Licenciatura em Matemática gratuito e presencial é o da
Universidade Estadual de Londrina.

Assim, o curso tem sua importância pela abrangência do atendimento a
cidadãos de diversas cidades que desejam habilitação para atuar como professores
de Matemática no Ensino Fundamental e Médio. Alia-se a isto, a carência de

professores dessa área no Brasil e no Estado do Paraná, contemplando, claro, a
região de Londrina. Neste sentido, ressaltamos a importância de estabelecer o
propósito da oferta do curso de Licenciatura em Matemática em uma Instituição
Pública de Ensino Superior, visto que a formação durante o curso é propícia para
a construção e o repensar de concepções dos futuros professores, no sentido de
conduzir a produção de saberes e experiências significativas de aprendizagem
matemática, visando à atuação docente para a Educação Básica.

Além de formar estudantes capazes de continuar seus estudos, em cursos de
pós-graduação, e de exercer sua prática profissional, consideramos que cada vez
mais o Brasil carece de pessoas que pensem e tenham uma formação mais
holística. A ética, a cidadania, as relações humanas, e muitos outros aspectos
devem ser considerados em todas as atividades desenvolvidas na UEL, na busca

de formar cidadãos críticos, conscientes de seu dever perante a sociedade, que
tenham uma visão global e que apliquem seus conhecimentos na resolução de
problemas que afeiam o Brasil e o mundo. Queremos formar cidadãos que saibam

2Disponível em: <https://portal.londrina.pr.gov.br/perfil-da-regiao-metropolitana>.
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pensar, questionar, abstrair, expressar suas ideias e que mantenham uma crítica
vigilante para que a racionalidade não caia na racionalização ou no tecnicismo.

2. JUSTIFICATIVA DA REFORMULAÇÃO

Como salientado anteriormente, o projeto que se apresenta leva em
consideração as discussões realizadas nos âmbitos nacionais, estaduais e internas
à própria instituição motivada pela Resolução CNE/CP n° 2, de 20 de dezembro de
2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de
Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a
Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação). As
Diretrizes Curriculares Nacionais propostas na Resolução CNE/CP n0 2, de 20 de
dezembro de 2019, afirma, no seu Art. 2° -

A formação docente pressupõe o desenvolvimento, pelo
licenciando, das competências gerais previstas na BNCC-
Educação Básica, bem como das aprendizagens essenciais a
serem garantidas aos estudantes, quanto aos aspectos
intelectual, físico, cultural, social e emocional de sua
formação, tendo como perspectiva o desenvolvimento pleno
das pessoas, visando à Educação Integral.

Na perspectiva do Colegiada do curso de Licenciatura em Matemática, para
além das competéncias gerais previstas na BNCC-Educação Básica e das
aprendizagens essenciais a serem garantidas aos estudantes desse nível de
formação, é importante deixar explícito que são considerados no processo de
formação e na presente proposta:

aspectos presentes na legislação vigente, como organização em três
grupos, com carga horária total de, no mínimo, 3.200 (três mil e
duzentas) horas;

a necessidade de discutir temas relevantes, como: educação indígena,
direitos humanos, educação ambiental, entre outros;

a articulação entre conhecimentos específicos, interdisciplinares e
pedagógicos; o desenvolvimento da construção e a apropriação de
valores éticos, linguísticos, estéticos e políticos; envolver domínio e
manejo de conteúdos e metodologias, diversas linguagens, tecnologias;
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•

•

a ação do profissional do magistério que deve ser permeada por
dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas;

a formação que deve visar o exercício da docência na Educação Básica
e assegurar também sua competência para atuar em diversificadas
modalidades de Educação;

a integração e a interdisciplinaridade curricular, dando significado e
relevância aos conhecimentos e vivência da realidade social e cultural;

a valorização da pesquisa e da extensão; o acesso às fontes de

pesquisa, material de apoio de qualidade; o fomento à pesquisa sobre
Educação Básica;

os acompanhamentos das transformações gnosiológicas e
epistemológicas do conhecimento;

o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação;

o desenvolvimento da reflexão crítica;

a consolidação da Educação Inclusiva, valorizando a diversidade étnico
racial, de género, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural;

a educação para os direitos humanos, segundo as Diretrizes Nacionais
para a Educação em Direitos Humanos;

articulação entre a universidade e o sistema de Educação Básica, na

implementação, avaliação e proposição de políticas públicas
educacionais;

a capacidade comunicativa, oral e escrita e da aprendizagem de
LIBRAS;

as questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à diversidade

étnico racial, de género, sexual, religiosa, de faixa geracional e

sociocultural como princípios de equidade;

princípios de democratização educacional, pertinência e relevância
social, ética e sensibilidade afetiva e estética da Matemática.

Para além dos aspectos mencionados anteriormente, vale destacar as
seguintes legislações:

•
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^

^

^

^

Lei n° 13.005/2014 aprovou o Plano Nacional de Educação, que

assegura, na estratégia 12.7, uma parte do total de carga horária dos

Curses de graduação para Atividades Académicas de Extensão;

Resolução CNE/CES n0 7/2018, de 18 de dezembro de 2018,

estabeleceu Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira

e a carga horária mínima de 10% (dez por cento) da carga horária total

de seu curso de graduação;

Resolução CU n° 089/2019, que atualizou a política de Extensão da UEL.

Resolução CEPE/CA n0 39/2021, que regulamentou a creditação da

extensão na DEL, sendo este o fator preponderante que justifica o

presente Projeto de Reformulação Pedagógica do Curso de Licenciatura

em Matemática, corroborando com a formação do licenciando em

Matemática, pois as Atividades Extensionistas deverão orientar o

estudante a enfrentar os desafios das rápidas transformações da

sociedade e das condições de exercício profissional, capacitando-o para

se inserir em diversas realidades, com sensibilidade para interpretar

diferentes problemas da sociedade e propor soluções a partir do

instrumental matemático.

3. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO EM VIGOR

O atual Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em Matemática

da UEL foi aprovado em 2018, conforme Resolução CEPE/CA n° 120/2018, o qual

não foi, ainda, integralmente implementado, não tendo, assim, qualquer turma

formada. Em 2021, o PPC do curso passou por uma adequação, conforme

Deliberação n° 9/2021, da Câmara de Graduação, com o objetivo de desmembrar

as atividades académicas de natureza obrigatória especiais, disciplinas de estágio.

Deste modo, não foi possível efetuar qualquer pesquisa com egressos ou qualquer

outro público para a construção desta reformulação. Apresentamos, assim, uma

avaliação parcial do Projeto Pedagógico em vigor, conforme itens a seguir:
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a. Autoavaliação dos cursos (dados produzidos pela avaliação de estudantes,
professores e técnicos).

O Colegiada do curso de Matemática conta com sistema próprio de avaliação
das disciplinas e dos docentes. Anualmente, os estudantes respondem aos
questionários com questões relativas às disciplinas que estão matriculados, aos
seus respectivos docentes e à sua autoavaliação. Por outro lado, os docentes
também respondem a um questionário sobre as disciplinas que estão ministrando.

Os resultados computados da avaliação estudantil são apresentados aos

docentes e, quando se detecta alguma necessidade em especial, o Colegiada
convoca reuniões com os docentes e com os estudantes envolvidos.

Os questionários que são implementados servem de referência para uma

autoavaliação do curso em geral, pois considera a importância dada pêlos
estudantes a elementos como: envolvimento e comprometimento dos docentes

com suas disciplinas; relação do conteúdo da disciplina com elementos externos,

como áreas de aplicação e desenvolvimento profissional; relevância das disciplinas
no contexto do curso em geral.

De modo similar à avaliação realizada pêlos estudantes, a avaliação dos

docentes leva em consideração: análise da relação existente entre os tópicos
ministrados e o todo da disciplina; análise da compatibilidade da carga horária das
disciplinas e os conteúdos da ementa; reflexão sobre a relação entre estudantes e
docentes no contexto das disciplinas; avaliação do plano de curso, aproveitamento
do tempo disponível e planejamento das aulas; utilização de avaliações
compatíveis com os conteúdos ministrados.

Além disso, a devolutiva das respostas fornecidas pêlos estudantes aos

docentes e vice-versa permite ao Colegiada avaliar se há harmonia e

sincronicidade entre as respostas apresentadas. Em caso de divergências, as

soluções podem ser tanto pontuais quanto motivarem a reflexão para as

necessárias adequações curriculares, ou reformulação, se forem justificadas.
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b. Avaliação dos dados administrativos/acadêmicos (índices de evasão, de
reprovação e represamentos, isto é, etapas do curso com maior retenção dos
estudantes).

Geralmente, o Colegiado do curso de Matemática se vale das avaliações
realizadas pela Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), para obtenção desses
dados e de sua avaliação, pois o Colegiada e o NDE não fazem um estudo, de
maneira formal, sobre a evasão, reprovação e represamento dos estudantes.

No entanto, de maneira informal, o Colegiada orienta os docentes do curso a
ficarem atentos e a comunicarem quando algum estudante começa a dar indícios
de desistir da disciplina, ou até mesmo do curso. Nestes casos, o Colegiada entra
em contato com o estudante para tentar verificar os motivos pêlos quais ele está se

afastando. Nestes contatos, embora informal, há relatos de estudantes que

desistiram do curso por motivos que fogem ao escopo do Colegiada, tais como a
necessidade de trabalhar, por exemplo.

No caso do curso em Licenciatura em Matemática, os docentes que atuam no

Estágio, por exemplo, sempre acabam tendo discussões com os licenciandos a

respeito de sua formação como professores (no próprio espaço das disciplinas), e

com isso, os licenciandos apresentam sugestões relativas a aspectos do curso que

poderiam ser melhorados. Por exemplo, a incorporação da disciplina de Língua

Portuguesa, na última reformulação do PPC foi uma solicitação bem forte por parte

dos estudantes, levadas ao Colegiada inclusive pelo representante discente, pois

eles tinham muita dificuldade com a escrita na elaboração dos relatórios de estágio,

nos trabalhos das disciplinas de Educação Matemática. Outro exemplo, foi a
inserção da disciplina Tratamento da Informação na Educação Básica, pois os

estudantes sentiam a necessidade de estudarem, profundamente, do ponto de vista
do ensino, conteúdos como Análise Combinatória e Probabilidade a serem

trabalhados na Educação Básica, que faziam parte da Introdução da disciplina de
Estatística apenas com caráter de revisão.

Em relação aos dados administrativos e académicos, temos os seguinte,
resultados recentes:
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São ofertadas 40 vagas, anualmente, para o curso de Licenciatura em

Matemática, no período noturno, as quais são preenchidas em parte pelo Processo

Seletivo Vestibular, e em partes pelas seguintes formas de ingresso: Sistema de

Seleção Unificada (SISU), Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e Portador de

Diploma de Curso Superior (PDCS). 0 Quadra 1 apresenta o índice de

ingressantes, por meio do Vestibular e do SISU, no curso de Licenciatura em

Matemática. Vale ressaltar que neste quadro não estão computadas as vagas

preenchidas pelo ENEM nem pelo PDCS.

Quadra 1 - índice de Ingressantes do Curso de Licenciatura em Matemática pelo
Vestibular e pelo SISU.

Curso opção
Ingressantes

2016 I 2017 | 2018 I 2019 I 2020 I 2021

Matemática (7)
Vlasculino 16 23 24 24 14 11

Feminine 8 14 13 14 16 10

Total Geral 24 37 37 38 30 21
Fonte: PROPLAN/UEL(2021).

Com relação à evasão do curso de Licenciatura em Matemática,

observa-se um declínio, principalmente nos anos de 2018,2019 e 2020,

comparados aos anos de 2012 e 2013, tal fato pode ser observado no

Quadra 2.

Quadro 2 - índice de Evasão do Curso de Licenciatura em Matemática.

[7 - Matemática

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 I 2019 I 2020

1% Ativo 0,00 I 0,00 I 4,65 I 14,29 | 17,78 | 28,21 | 61,54 | 64,10 | 80,00

1% Evasão 63,89 I 54,55 | 65,12 | 50,00 | 62,22 | 46,15 | 35,90 | 35,90 | 20,00

1% Formando 36,11 I 45,45 I 25,58 | 33,33 | 20,00 | 23,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Fonte: PROPLAN/UEL (2021).

Sabemos que um alto índice de evasão é comum nos cursos de Licenciatura

em Matemática. No entanto, desde 2016 observa-se um declínio nas porcentagens
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de evasão, e acreditamos que se deve, entre outras suposições, aos programas de
incentive à formação docente como o PIBID e a Residência Pedagógica3.

O estudante de Licenciatura em Matemática é, geralmente, de origem de
classe baixa e os auxílios de custo com as bolsas que são ofertadas nestes
programas os ajudam a se manter no curso. Ainda é prematuro fazer uma avaliação
sobre os atuais índices de evasão, dado o fato que estamos ultrapassando um
período pandémico. Embora o Colegiada ainda não tenha um estudo desenvolvido
de maneira formal sobre a evasão, as conversas informais com muitos estudantes

indicam que este é um problema que foge ao escopo do Colegiada, pois eles
relataram mudanças na vida familiar, nos empregos, na rotina, faiares que
impactaram em sua dedicação ao curso, levando muitos a trancarem suas
matrículas.

Neste projeto de reformulação, o Colegiada de curso busca amenizar esses
indices de evasão por meio de um acompanhamento mais próximo aos estudantes,
com o objetivo de auxiliá-los nos problemas académicos que possam surgir.
Sabemos que ao ingressar no curso, os estudantes encontram muitas dificuldades
com conceitos básicos da Matemática, o que, muitas vezes, faz com que eles
desanimem e acabem desistindo do curso. O Colegiado pode, por exemplo, instruir
estes estudantes a procurarem monitorias ofertadas pêlos docentes responsáveis
pelas disciplinas, pêlos projetos e programas que fornecem bolsas como o PET, o
PIBID e a Residência Pedagógica, entre outras atividades que possam torná-los
mais próximos das atividades académicas não obrigatórias do curso, como a
iniciação científica, participação em grupos de pesquisa, projetos de ensino e
extensão.

Além disso, esse projeto de reformulação apresenta elementos, como uma
matriz curricular articulada com as necessidades reais da profissão docente na
Educação Básica, que pode colaborar para que haja uma maior identificação do
estudante de Licenciatura em Matemática com a profissão, e, consequentemente
sua permanência no curso.

3 A Residência Pedagógica (RP) faz parte da modernização do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (Pibid) e traz novidades, como a formação do estudante do curso de
graduação, que terá estágio supervisionado, com ingresso a partir do terceiro ano da licenciatura,
na escola de Educação Básica.
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Vale ressaltar também, que este projeto de reformulação tem como

compromisso ampliar a divulgação do curso de Licenciatura em Matemática nas
escolas, mostrando aos estudantes a importância de se estudar Matemática e as
possibilidades que um egresso do curso de Licenciatura em Matemática tem. Essa
ação visa atrair mais candidatos interessados em ingressar no curso de

Licenciatura em Matemática, por meio do Vestibular e SISU, conseguindo assim,
contribuir para a diminuição da oferta de vagas remanescentes que vem ocorrendo
nos últimos anos.

Embora o Colegiado ainda não tenha um estudo desenvolvido de maneira
formal sobre a evasão, as conversas informais não indicaram um subsídio para a

construção desta reformulação, pois, como já relatado, esta reformulação apenas
está ocorrendo por força da creditação da extensão e da Resolução n° 2/2019.

Com relação ao número de formados, este é um item que merece

atenção especial, dado que a média de estudantes formados é de 15

estudantes (segundo os dados do Quadro 3 fornecidos pela PROPLAN,
2021), considerando o período de 2007-2020. Porém, acreditamos que

este índice tende a aumentar considerando a menor evasão

apresentada no Quadra 2.

Quadro 3 - Quantidades de Formados do Curso de Licenciatura em Matemática.
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Fonte: PROPLAN/UEL(2021).

No que diz respeito à avaliação do ENADE, o curso de Licenciatura em
Matemática tem se mantido em média com o conceito nota 4, com

exceção apenas da avaliação de 2014, em que obteve nota 3.

c. Alterações feitas por meio de adequações curriculares posteriores à
última reformulação curricular (se houver).

A avaliação atual do Colegiada do curso de Matemática nos diz que a proposta

curricular da última reformulação da Licenciatura em Matemática está se

desenvolvendo conforme prevista nas intenções que foram explicitadas na

Resolução CEPE/CA n° 120/2018. Desde a última reformulação, constatou-se a

necessidade de realizar apenas uma adequação nas atividades académicas

relativas ao estágio supervisionado, conforme a Deliberação n° 9/2021 da Câmara
de Graduação. Esta necessidade se deu devido à natureza das atividades que são

propostas no estágio e para fazer jus à forma como são contabilizadas as horas de

estágio para os estudantes, para o professor supervisor de estágio e para o
coordenador do estágio.

A presente reformulação se faz apenas por força das novas resoluções
(Resolução CNE/CES n0 7/2018, de 18 de dezembro de 2018, Resolução CEPE/CA
n° 39/2021 e Resolução CNE/CP n° 2/2019), cujas adequações se apresentam ao
longo desta proposta.

d. Avaliação da pertinência da organização curricular, considerados os
contextos atuais da reformulação.

Considerando o explicitado no item c., reforça-se a ideia de que o atual
currículo do curso de Licenciatura em Matemática está se desenvolvendo conforme

previsto na Resolução CEPE/CA n° 120/2018, embora, ainda, não houve tempo
suficiente para realizar a sua avaliação, dado que esta reformulação não foi ainda
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completamente integralizada. Contudo, observamos alguns aspectos que merecem

destaque:

a união das disciplinas semestrais de Pré-Cálculo e Cálculo l em uma

única disciplina anual, chamada Cálculo Diferencial e Integral l. Essa

opção foi assertiva, pois o fato de a disciplina ser anual fornece ao

estudante ingressante um tempo maior para se adaptar ao curso e

concluir a disciplina de forma satisfatória;

melhor distribuição das cargas horárias para a disciplinas básicas do

curso, ofertadas no primeiro ano;

possibilitar ao estudante do curso de Licenciatura em Matemática um

contato mais equilibrado das disciplinas que competem tanto à formação

das grandes áreas da Matemática (álgebra, análise e geometria), quanto

das disciplinas relativas à Educação Matemática, fundamentais para a

formação profissional do professor de Matemática, fato que foi inclusive

ressaltado positivamente pêlos estudantes do currículo anterior a última

reformulação.

Diante dos aspectos mencionados, nesta reformulação, procurou-se manter

os preceitos e os anseios do currículo vigente, apenas incorporando as demandas

da nova resolução, sobre as quais acreditamos que irão agregar ainda mais no

sentido do desenvolvimento profissional que desejamos aos nossos estudantes no

perfil do egresso.

Com o intuito de se ter uma avaliação mais precisa da reformulação, o

Colegiada e o NDE deverão preparar avaliações sistematizadas de

acompanhamento e avaliação dessa nova implementação, tanto pêlos

questionários que são anualmente aplicados aos estudantes e docentes, quanto
dos dados avaliativos que são realizados pela PROPLAN.

Ressaltamos, ainda, que o Colegiada do curso de Matemática criou, em 2020,

três figuras importantes para o curso, com o objetivo principal de haver uma

proximidade maior entre o Colegiada e os estudantes, a saber:

• "Adote um Ingressante" - grupo de estudantes veteranos que adotam

estudantes ingressantes com a tarefa de auxiliá-los durante o 1° ano do
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•

curso, acompanhando suas dificuldades com as disciplinas, fornecendo

ajuda com referências bibliográficas e materiais, bem como auxiliá-los

nesta fase inicial de ingresso no Ensino Superior. O processo de adotar

um ingressante é realizado pelo Colegiada do curso, em que divulga a

atividade entre os veteranos e solicita que os interessados se

manifestem voluntariamente. Após essa etapa, tendo a relação dos

veteranos interessados, o Colegiada faz a distribuição dos ingressantes

que serão adotados. Essa atividade, até o presente momento, não

contabiliza horas aos estudantes veteranos envolvidos, nem está

vinculada a um projeto, porém devido ao bom funcionamento, seria muito

interessante o Colegiado do curso e o NDE pensarem em formalizar esta
atividade futuramente.

"Estudantes Tutores" - grupo formado por 4 estudantes, sendo um de

cada ano, em que eles têm como função levar as demandas dos

estudantes ao Colegiada do curso e vice-versa. Esse trabalho foi muito

produtivo, principalmente na Pandemia da COVID-19, na qual a

comunicação aumentou consideravelmente.

"Professores Tutores" - grupo formado por 4 professores, sendo cada

um responsável por cada ano do curso. Estes professores têm como

função estreitar os laços do curso com o Colegiada, ficando atentos aos

problemas que possam surgir no ano que está sob sua responsabilidade.

Ressaltamos a importância das atividades atuais, ofertadas pelo

Departamento de Matemática, aos estudantes do curso de Licenciatura em

Matemática, elencadas a seguir.

PETMAT: o Programa de Educação Tutorial do curso de Matemática se

constitui de um grupo de 12 estudantes bolsistas, além de estudantes

colaboradores, que trabalham sob a supervisão de um tutor. O grupo

PETMAT atua de modo articulado com a graduação, oferecendo apoio

por meio de monitorias académicas, semana de nivelamento,
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organização de eventos de interesse do curso, além de apoiar ações
institucionais.

Projetos de Iniciação Científica: os estudantes do curso de Licenciatura

em Matemática têm a oportunidade de ampliar seus conhecimentos

matemáticos e de Educação Matemática por meio dos projetos de

iniciação científica, ofertados pêlos docentes do Departamento de
Matemática. Essa atividade permite que os estudantes tenham um

contato inicial com a pesquisa, aprendam métodos científicos,

possibilitando uma maior interação entre a graduação e a pós-

graduação, além de contribuir na preparação deste estudante para

ingressar, futuramente, em programas de pós-graduação.

Laboratórios: o curso de Licenciatura em Matemática conta com a

colaboração do Departamento de Física em relação ao uso dos

ambientes laboratoriais na disciplina de Física presente na matriz
curricular, oferecendo ao estudante o manuseio de instrumentos e a

utilização de técnicas básicas de medidas em Mecânica, Oscilações,
Eletricidade e Magnetismo.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL

Form. Coaigo 11.764 - Formato A4 (210x297)



I(BIIUNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldE LoiNdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

25

4. LEGISLAÇÃO BÁSICA

LeQislação de Criação, Autorização, Reconhecimento e Renovação de
Reconhecimento do Curso de Liçenciatyra em Matemática

1. Decreto Estadual n° 103/1968, de 11 de outubro de 1968, cria o Curso
de Matemática.

2. Decreto Estadual n° 66.1 64/1970, de 4 de fevereiro de 1970, autoriza o
funcionamento do Curso de Matemática.

3. Decreto Federal n° 74.018/1 974, de 7 de maio de 1974,reconhece o
Curso de Matemática.

4. Renovação de Reconhecimento: Portaria Estadual CEE/CES n°
116/2020, de 15 de maio de 2020, renova o reconhecimento do curso
de Licenciatura em Matemática.

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)

5. Lei Federal n° 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) institui as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos
de Graduação do MEC.

6. Parecer CNE/CES n01 .302/2001 das Diretrizes Curriculares Nacionais
para os Cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura.

7. Resolução CNE/CP n01, de 18de fevereiro de 2002, institui Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação
Básica, em nível superior, Curso de licenciatura, de graduação plena.

8. Resolução CNE/CP n0 2, de 19 de fevereiro de 2002, institui a duração
e a carga horária dos Cursos de licenciatura, de graduação plena, de
formação de professores da Educação Básica em nível superior.

9. Resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/CES n0 3/2003, de
18 de fevereiro de 2003, estabelece as diretrizes curriculares para os
Cursos de Matemática.

10. Resolução CNE/CP n0 2, de 20 de dezembro de 2019, define as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de
Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum
para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-
Formação).

Leaislações pertinentes à Educação Ambiental

11. Resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/CP n0 2/2012, de
15 de junho de 2012, estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Ambiental.

12. Lei Estadual n° 17.505/2013, de 11 de janeiro de 2013, institui a Política
Estadual de Educação Ambiental e o Sistema de Educação Ambiental e
adota outras providências.
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13. Deliberação n° 4/201 3 sobre normas estaduais para a Educação
Ambiental no Sistema Estadual de Ensino do Paraná, com fundamento
na Lei Federal n° 9.795/1999, na Lei Estadual n° 17.505/2013 e na
Resolução CNE/CP n0 2/2012.

Leaislacões pertinentes aos Direitos Humanos

14. Resolução CNE/CP n0 1/2012, de 30 de maio de 2012, estabelece
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos.

Leaislacões pertinentes à LIBRAS

15. Decreto Federal n° 5.626/2005, de 22 de dezembro de 2005,
regulamenta a Lei n° 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre
a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o Art. 18 da Lei n° 10.098, de
19 de dezembro de 2000.

16. Parecer CEE/CES n0 23/2011 inclui a Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS) como disciplina nos projetos pedagógicos dos Cursos de
licenciatura, bacharelado, tecnologia e sequenciais de formação
específica, em cumprimento ao Art. 3°, do Decreto Federal n°
5.626/2005, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei
Federal n° 10.436/2002, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a
Língua Brasileira de Sinais - Libras.

Legislações pertinentes à Educação das Relações Etnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana

17. Resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/CP n0 1/2004, de
17 de junho de 2004, institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Etnico-Raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana.

18. Deliberação do Conselho Estadual de Educação CEE n° 4/2010 dá
nova redação ao Art. 2° da Deliberação CEE/PR n0 4/2006, que
estabelece normas para a Educação das Relações Etnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

LeQislações pertinentes à Educação Inclusiva

19. Lei Federal n° 13.146, de 6 de julho de 2015, institui a Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência).

20. Lei Estadual n° 20.443/2020, que dispõe sobre o ingresso de pessoas
portadoras de deficiência nas instituições estaduais de educação
superior e instituições estaduais de ensino técnico.

Leaislações pertinentes à Inteoralização e Duração dos Cursos
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21. Resolução CEPE n° 178/2008 dispõe sobre a carga horária mínima dos
Cursos de Graduação da Universidade Estadual de Londrina.

Leaislações pertinentes à Garoa Horária na Modalidade a Distância

22. Resolução CEPE n° 3/2009 regulamenta a oferta de atividades
académicas de forma semipresencial e dá outras providências.

23. Portaria n° 1.134/2016, de 10 de outubro de 2016, revoga a Portaria
MEC n° 4.059, de 10 de dezembro de 2004, estabelece nova redação
para o tema oferta de disciplinas na modalidade à distância.

Leoislações pertinentes ao Conceito de Hora-Aula

24. Resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/CES n0 3/2007, de
2 de julho de 2007, dispõe sobre os procedimentos a serem adotados
quanta ao conceito de hora-aula, e dá outras providências (no caso dos
bacharelados e licenciaturas).

25. Deliberação da Câmara de Graduação n° 8/2009, que estabelece
critérios para aplicação do conceito de hora-aula na Universidade
Estadual de Londrina.

Legislação pertinentes à Creditação Curricular da Extensão

26. Lei Federal n° 13.005/2014 aprovou o Plano Nacional de Educação
(PNE 2014-2024), que assegura, na Meta 12.7, uma parte do total de
carga horária dos Cursos de graduação para Atividades Académicas de
Extensão.

27. Resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/CES n0 7/2018, de
18 de dezembro de 2018, estabelece as Diretrizes para a Extensão na
Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da
Lei Federal n° 13.005/2014.

28. Resolução CU n° 89/201 9 atualiza a política de Extensão da
Universidade Estadual de Londrina.

29. Resolução CEPE/CA n0 39/2021 regulamenta a Creditação Curricular
da Extensão na Universidade Estadual de Londrina.

Leaislações pertinentes às Alterações dos PPC na UEL

30. Resolução CEPE n° 71/2021 estabelece diretrizes dos sistemas
académicos e diretrizes para criação, reformulação e adequação de
Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação na Universidade
Estadual de Londrina.

31. Regimento Geral da Universidade Estadual de Londrina.

32. Estatuto da Universidade Estadual de Londrina.
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5. PERFIL ACADÉMICO E PROFISSIONAL

O curso de Licenciatura em Matemática trabalha para garantir que seus

egressos tenham: uma sólida formação na área da Matemática; uma sólida
formação na área da Educação Matemática; uma formação que os prepare para
enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mercado de
trabalho e das condições de exercício profissional; visão de seu papel social de
educador e capacidade de se inserir em diversas realidades com sensibilidade para
interpretar as ações dos educandos; visão da contribuição que a aprendizagem da
Matemática pode oferecer à formação dos indivíduos para a construção/exercício
de sua cidadania; visão de que conhecimento matemático pode e deve ser
acessível a todos; preparo para o acolhimento e trato da diversidade; hábitos de
colaboração e de trabalho em equipe; autonomia em relação ao seu processo de
aprendizagem; condições de avaliar e utilizar novas tecnologias de ensino;
capacidade de aprimorar-se profissionalmente, atualizando seus conhecimentos;

capacidade de analisar criticamente e de elaborar materiais didáticos para a sala
de aula; conhecimento acerca do surgimento e evolução histórica das noções,
conceitos e procedimento matemáticos, informações acerca dos obstáculos que
dificultam a aquisição dos saberes matemáticos pêlos estudantes e formas de
ajudá-los a compreender, assimilar, construir por si mesmos os conhecimentos
próprios da Matemática escolar; capacidade de estimular o pensamento criativo e
crítico; atitude crítica e reflexiva em relação à sua ação pedagógica; capacidade de
avaliar e implementar criticamente as políticas públicas educacionais.

6. OBJETIVOS

6.1 Objetivo Geral

O objetivo do curso de Licenciatura em Matemática é o de preparar o
estudante de Matemática para exercício do magistério no Ensino Fundamental e
Médio, capaz de exercer sua atividade profissional com criticidade e liderança
intelectual, social e política e, a partir do conhecimento de diferentes contextos, tais
como social, político e cultural e da área de Matemática, nos seus diversos aspectos
(histórico, filosófico, sociológico, psicológico, político, didático e pedagógico), atuari
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•

•

•

efetivamente, no sentido de melhorar as condições de ensino e de aprendizagem

vigentes, visando ao desenvolvimento de princípios democráticos, éticos e de

solidariedade para o exercício da cidadania. Formação esta que é derivada de

todas as ações que permeiam os componentes curriculares do curso.

6.2 Objetivos Específicos

O currículo do curso de Licenciatura em Matemática deve oportunizar o

desenvolvimento da capacidade de:

promover o princípio ético, em uma sociedade democrática, multicultural

e pluriétnica, observando e respeitando a dignidade humana, o respeito

mútuo, a tolerância, a responsabilidade, o diálogo e a solidariedade;

trabalhar em equipes multidisciplinares;

compreender e estabelecer conceitos e argumentações matemáticas;

interpretar dados, elaborar modelos e resolver problemas, integrando os

vários campos da Matemática;

estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas do

conhecimento;

desenvolver novas formas de atuação em sala de aula, surgidas como

resultado do desenvolvimento de novos meios de informação,

comunicação e dispositivos temáticos que modificam as condições em

que se desenvolvem os processos de ensino e de aprendizagem de

Matemática;

analisar, selecionar e produzir material didático;

analisar criticamente propostas curriculares de Matemática para a

Educação Básica;

analisar criticamente textos matemáticos, propondo e redigindo formas

alternativas;

reconhecer os aspectos axiológicos, ideológicos, políticos e culturais

presentes na atuação do professor de Matemática em sala de aula,

compreendendo e aceitando que a sua atuação não é neutra;

superar preconceitos e considerar as diversas origens e formações de

seus estudantes;
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•

lidar com a ambiguidade, diversidade e complexidade das relações de

sala de aula;

investigar sua prática e desenvolver o espírito de trabalho colaborativo;

aprendizagem continuada, sendo sua prática profissional também fonte

de produção do conhecimento;

ingressar em cursos de pós-graduação em Educação Matemática e

áreas afins.
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7. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A organização curricular do curso de Licenciatura em Matemática inicia-se
pelo sistema académico escolhido que é o sistema de matrícula por atividade
académica, com oferta de atividades académicas de forma anual e semestral,

atividades académicas de natureza obrigatória especiais e atividades
complementares. Essa distribuição permite certa flexibilidade ao currículo e

proporciona maior integração entre os estudantes e entre estudantes e docentes,
bem como uma continuidade nas disciplinas matemáticas, sem que o estudante
fique retido em um ano, como no sistema seriado. Além disso, considerando que o
curso de Licenciatura em Matemática tem por objetivo a formação de um
profissional dinâmico e atuante, essa configuração académica proporciona um
trabalho mais eficiente em atividades em sala de aula, utilizando metodologias de

ensino como Resolução de Problemas, Investigação Matemática, Modelagem
Matemática, entre outras.

Quanta ao currículo, o curso de Licenciatura em Matemática é constituído por
atividades académicas distribuídas em: atividades académicas de natureza

obrigatórias e atividades académicas de natureza obrigatória especial,
correspondente ao Estágio Supervisionado e atividades académicas
complementares. As disciplinas são distribuídas tendo em mente a melhor
formação possível para o estudante, qual seja, uma base de Matemática e uma
introdução de disciplinas de Educação Matemática desde o 1° ano, preparando o
estudante para o Estágio Curricular Obrigatório, no 3° e 4° anos. Essas disciplinas
versam a respeito de tópicos de Educação Matemática que abordam a legislação
vigente concernente aos ensinos Fundamental e Médio, tecnologias para o ensino
de Matemática, metodologias de ensino, didática para o ensino de Matemática,
entre outros. Essa ordenação das disciplinas proporciona um amadurecimento dos
estudantes, tornando o estágio mais prazeroso. Além disso, a ordenação das
disciplinas segue o critério de necessidade, tendo sempre questões relativas aos
propósitos e aos saberes necessários para as disciplinas. Ou seja, não existem
disciplinas desarticuladas no curso, todas têm sua função bem especificada, e
existe uma coerência entre elas.
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O curso conta com monitorias próprias das disciplinas matemáticas e

monitorias oferecidas pelo PET - Matemática, especialmente para os estudantes

do curso. Isso favorece a permanência dos estudantes por mais tempo no curso,

controlando a evasão. Considerando o sistema de sistema de matrícula por

atividade académica, as reprovações que por acaso ocorram não prejudicam tanto

os estudantes, pois eles podem progredir para o ano seguinte e refazer a disciplina

em que não alcançaram aprovação.

Destaca-se que um dos atrativos do curso é a atuação de docentes envolvidos

com a área de Educação Matemática, inclusive contando com docentes do

Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática
(PECEM). As disciplinas dessa área já são ministradas com um viés atual, seguindo

as tendências dessa área. Isso possibilita a formação de profissionais atentos a seu

tempo e preparados para atuar com metodologias de ensino mais modernas, bem

como com novas tecnologias de ensino. Além disso, são egressos que se
apresentam preparados para trabalhar em escolas públicas ou privadas.

No curso de Licenciatura em Matemática, as disciplinas pedagógicas estarão

presentes a partir do 1° ano e os conteúdos selecionados deverão ser organizados

de forma que possam ser estabelecidas, pelo professor, diferentes conexões entre

os conhecimentos matemáticos e os conhecimentos pedagógicos, dos
conhecimentos matemáticos entre si, de conhecimentos de natureza teórica e de

natureza prática, conhecimentos matemáticos e conhecimentos de outras áreas.

Serão oportunizados momentos nos quais os estudantes possam desenvolver

uma atitude investigativa frente à ação docente, por meio de pesquisas e análise
da prática em sala de aula em escolas de Ensino Fundamental e Ensino Médio,

visando melhor inserção na realidade e compreensão do contexto escolar, da

construção de conhecimentos que ele demanda e suas implicações na tarefa de
ensinar. Ou seja, o estudante terá contato com o seu principal campo de atuação
profissional desde o início de sua formação, em especial, no que diz respeito à
carga horária destinada à Prática como Componente Curricular (PCC), já presente
em disciplinas do 1° ano.

E importante que os conteúdos matemáticos sejam tratados de modo que o

futuro profissional seja capaz de explorar situações-problema, procurar
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regularidades, fazer conjecturas, fazer generalizações, pensar de maneira lógica,

comunicar-se matematicamente por meio de diferentes linguagens, conceber que

a validade de uma afirmação está relacionada à consistência da argumentação,

compreender noções de conjectura, teorema, demonstração, examinar

consequências do uso de diferentes definições, analisar erros cometidos e ensaiar

estratégias alternativas, ter confiança pessoal em desenvolver atividades

matemáticas e apreciar a estrutura abstraía que está presente na Matemática e sua

função social.

Para tanto, as disciplinas deverão estar interligadas de modo que se promova

uma articulação horizontal (disciplinas do mesmo ano) e uma articulação vertical

(disciplinas de diferentes anos).

Os professores do curso de Licenciatura em Matemática deverão estar em

constante discussão e reflexão com o objetivo de planejar, avaliar e reelaborar suas

práticas pedagógicas.

Serão instruídos tempos e espaços curriculares diferenciados para que não

aconteça uma desvinculação do contexto histórico no qual ocorre essa formação e

suas constantes evoluções. Esses espaços diferenciados podem ser: oficinas,

seminários, grupos de trabalhos supervisionados, grupos de estudos, tutorias e

eventos, exposições e debates de trabalhos realizados, atividades culturais,

utilização de ambientes informatizados, entre outros, que serão considerados como

atividades académicas. Incentiva-se a participação dos estudantes em eventos,

projetos de pesquisa, ensino e extensão, debates, com o intuito de promover inter-

relação professor-estudante e estudante-estudante.

No curso de Licenciatura em Matemática, a relação teoria-prática deverá ser

evidenciada no interior das disciplinas que constituem os componentes

curriculares, em uma perspectiva inter, multi e transdisciplinar, e não apenas nas

disciplinas pedagógicas. As disciplinas de conteúdo matemático contemplarão

tanto enfoques pedagógicos, de linguagem e simbologia da Matemática, isto é, o

saber se expressar em Matemática (escrever para o leitor), quanto a utilização de

tecnologias de informação e comunicação, cujo domínio é importante para a

formação profissional, para a docência e para as demais dimensões da vida.
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A Educação Matemática, como área de conhecimento e de estudos, buscará
aproximação e diálogo entre várias disciplinas, assim como estudo das dimensões
do sistema educacional, implicações e impactos dos documentos legais referentes
à organização curricular geral e da Matemática, nas diferentes etapas da
escolaridade básica e nos diferentes níveis do sistema escolar.

8. SISTEMA ACADËMICO

O sistema académico adotado pelo curso de Licenciatura em Matemática é o
sistema de matrícula por atividade académica, pois, de acordo com a Resolução
CEPE n° 071/2021, neste sistema, a matrícula é anual, independentemente da
semestralidade da atividade académica.

O estudante, em sua matrícula inicial, será inscrito em todas as atividades
académicas obrigatórias previstas no 1° ano do curso.

A partir do 2° ano ou da primeira renovação de matrícula, o estudante
inscreve-se nas disciplinas, observando-se o cumprimento dos pré-requisitos
definidos no presente PPC.

As matrículas subsequentes deverão ser renovadas anualmente pelo
estudante, por Atividade Académica, conforme Calendário das Atividades de
Ensino dos Cursos de Graduação.

Neste sistema académico, não é permitido o regime de dependência.

As atividades académicas, no curso de Licenciatura em Matemática são,
assim, distribuídas:

I. Atividades académicas de obrigatória, podendo ser ofertadas nas
seguintes modalidades:

i) atividades académicas anuais;

ii) atividades académicas semestrais;

II. Atividades académicas de natureza obrigatória especiais;

III. Atividades académicas complementares, correspondentes à
participação do estudante em:

a) monitoria académica;

b) projetos de pesquisa em ensino, de pesquisa e integrados;
c) programas de formação complementar;

d) disciplinas especiais;
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e) disciplinas eletivas;

f) cursos de extensão;

g) eventos;

h) estágio curricular não obrigatório.
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9. MATRIZ CURRICULAR e CATEGORIZAÇÀO DAS ATIVIDADES
9.1 Matriz Curricular

1^ Ano

Código Disciplinas
Ofert
a

Carga Horária

Teóric Prática TP
PCC

(T)* l (FT)*
EAD Total

Pré-
requisito

2MAT169
Cálculo

Diferencial e
Integral I

A o o 180 o o o 180

2MAT170 Fundamentos
de Matemática

A 120 o o o o o 120

2MAT171 Geometria
Plana

A 60 o o o o o 60

2MAT172 Didática da
Matemática

A 30 o o 30 15 o 75

2MAT173 Matemática

Elementar
18 o o 90 o o o 90

2MAT174 Geometria
Analítica

2S o o 90 o o o 90

TOTAL 210 o 360
30 15

45
o 615

*A carga horária das PCC será desenvolvida no turno (T) e, em algumas disciplinas, fora do turno (FT).

2^ Ano

Código Disciplinas
Ofert

Carga Horária

Teóric
Prática TP

PCC

(T)* l (FT)*
EAD Total

Pré-
requisito

2MAT175
Cálculo

Diferencial e

Integral II
A o o 180 o o o 180

2MAT169-
Cálculo

Diferencial e

Integral I

2MAT176 Estruturas
Algébricas

A 120 o o o o o 120
2MAT170-

Fundamentos
de

Matemática

2MAT177

Geometria

Espacial e
Desenho

Geométrico

A 60 o o o o o 60

2MAT178
Educação

Matemática e
Tecnologias
de Ensino

A o o 30 30 10 20 90

2MAT179
Tópicos de
Educação

Matemática l
A 30 o o 30 15 o 75

2MAT180 Álgebra Linear 1S 60 o o o o o 60

2MAT181

Etnomatemáti
ca e Tópicos
de Educação

para a
Cidadania

2S 30 o o o o o 30

2LET144 Produção
Textual

2S 30 o o o o o 30

TOTAL I 330 0 I 210 |60 I 25 20 645
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85
*A carga horária das PCC será desenvolvida no turno (T) e, em algumas disciplinas, fora do turno (FT).

3^ Ano

Código Disciplinas Ofert
Carga Horária

Teóric
a

Prática TP
PCC

(T)* l (FT)*
EAD Total

Pré-
requisito

2MAT182 Análise Real A o o 120 o o o 120
2MAT169-

Cálculo
Diferencial e

Integral I

2EST338

Estágio
Supervisionad

ode
Matemática
no Ensino

Fundamental
(MAT)

A o 200 o o o o 200
2MAT172-
Didática da
Matemática

2MAT183

Prática e
Metodologia
do Ensino de
Matemática l

A 60 o o 60 o o 120
2MAT172-
Didática da
Matemática

2MAT184

Prática de
Ensino de

Matemática
no Ensino

Fundamental

A 30 o o 30 o o 60

2MAT185
Tópicos de
Educação

Matemática II
A 30 o o 30 o o 60

2MAT179-
Tópicos de
Educação

Matemática l

2MAT186

Introdução às
Equações

Diferenciais
Ordinárias

1S 60 o o o o o 60
2MAT169-

Cálculo
Diferencial e

Integral I

2MAT187

Tratamento da
Informação na

Educação
Básica

1S o o 60 o o o 60

2MAT188
Introdução à
Matemática
Financeira

2S 30 o o o o o 30

2MAT189 Cálculo
Numérico

2S o o 60 o o o 60

2STA025 Estatística 2S 30 o o o o o 30

TOTAL 240 200 240
120 o

120
o 800

*A carga horária das PCC será desenvolvida no turno (T) e, em algumas disciplinas, fora do turno (FT).
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4° Ano

Código Disciplinas
Ofert
a

Carga Horária

Teóric
a

Prática TP
PCC

(T)* l (FT)*
EAD Total

Pré-
requisito

2FIS144 Física Geral A 90 30 o o o o 120

2EST339

Estágio
Supervisionad

ode
Matemática
no Ensino

Médio (MAT)

A o 200 o o o o 200

2EST338-
Estágio

Supervisionad
o de

Matemática
no Ensino

Fundamental

2MAT190

Prática e
Metodologia
do Ensino de
Matemática II

A 60 o o 60 o o 120

2MAT183-
Prática e

Metodologia
do Ensino de
Matemática l

2MAT191

Prática de
Ensino de

Matemática
no Ensino

Médio

A 30 o o 30 o o 60

2MAT184-
Prática de
Ensino de

Matemática
no Ensino

Fundamental

2MAT192
Filosofia na
Educação

Matemática
A 60 o o o o o 60

2MAT193 História da
Matemática

A 30 o o 30 o o 60

2MAT194

Modelagem
Matemática

na
Perspectiva

da Educação
Matemática

A 30 o o 30 o o 60
2MAT169-

Cálculo
Diferencial e

Integral I

2EDU049 LIBRAS 1S 60 o o o o o 60

2EDU050
Educação

para a
Inclusão

2S 60 o o o o o 60

TOTAL 420 230 o
150 o

150
o 800

*A carga horária das PCC será desenvolvida no turno (T) e, em algumas disciplinas, fora do turno (FT).
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9.2 Resumo das Atividades Académicas

ATIVIDADE ACADÉMICA CARGA HORÁRIA TOTAL

Disciplinas (obrigatórias) 2460

Disciplinas (optativas) o

Estágio 400

TCC o

AAC 20

AEX Indicadas 220

AEX Livres 100

TOTAL 3200
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9.3 Descrição das Atividades Académicas

9.3.1 Credítação Curricular

Considerando a Resolução CNE/CES n0 7/2018, de 18 de dezembro de 2018,

que estabelece diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira.

Considerando a Resolução CU n° 89/2020, que atualiza a Política de

Extensão da Universidade Estadual de Londrina, e a Resolução CEPE n° 39/2021,

que regulamenta a Curricularização da Extensão na Universidade Estadual de
Londrina.

A Creditação Curricular da Extensão no PPC do curso de Licenciatura em

Matemática se realizará pelo cumprimento obrigatório de 10% (dez por cento) da

carga horária total do curso de graduação em Atividades Académicas de Extensão

(AEX), totalizando 320 horas de AEX, das quais 220 horas (69% da carga horária

total) serão cumpridas na forma de AEX Indicadas e 100 horas (31% da carga
horária total) como AEX Livres.

As AEX, neste PPC, são entendidas como:

I. AEX Indicadas: são aquelas que se vinculam diretamente à formação
académica do estudante e que sejam articuladas com os demais

componentes curriculares, sendo escolhidas livremente pelo estudante

dentre aquelas indicadas pelo Colegiada de curso, observada a
regulamentação vigente;

II. AEX Livres: são aquelas que não, necessariamente, se vinculam à

formação académica do estudante, sendo apenas de seu interesse,

escolhidas livremente entre aquelas regulamentadas pela PROEX,

observada a normatização vigente.

O PPC do curso de Licenciatura em Matemática estabelece que o estudante

deve cumprir integralmente a carga horária de AEX para a finalização do curso,

com distribuição da carga horária ao longo do curso. O cumprimento da carga
horária das Atividades de Extensão se dará fora do turno de curso.

As AEX indicadas serão selecionadas, anualmente, pelo Colegiado do curso

considerando sua relação direta com a formação discente, para que se cumpram

as metas estabelecidas no perfil académico e profissional, seguindo as normativas
das resoluções vigentes.
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O Colegiada de curso considera que as Atividades Académicas de Extensão

são importantes para a formação do estudante, uma vez que elas permitem a sua

inserção na comunidade, possibilitando o compartilhamento dos conhecimentos

adquiridos por meio do Ensino e da Pesquisa, articulando estes três fundamentos.

As AEX oportunizam ao estudante interagir com a sociedade e contribuir na

transformação da realidade social.

9.3.2 Atividade Académica Complementar (AAC)

No curso de Licenciatura em Matemática, as Atividades Académicas

Complementares (AAC) também constituem os componentes curriculares

obrigatórios e correspondem à participação do estudante em atividades de livre

escolha, que serão desenvolvidas totalmente fora do turno do curso. O objetivo da

AAC é garantir que o estudante participe de diferentes atividades ao longo de sua

formação. Para integralização curricular, o estudante deve cumprir 20 horas de

AAC entre as modalidades descritas a seguir.

Cursos de extensão;

Disciplinas eletivas, conforme Resolução CEPE n0 203/2007;

Disciplinas especiais, conforme Resolução CEPE n° 139/2005;

Estágio curricular não obrigatório, conforme Resolução CEPE n°

59/2007 e Resolução CEPE n° 166/2008;

Eventos;

Monitoria académica, conforme Resolução CEPE n0106/2016;

Programas de formação complementar, conforme Resolução CEPE
n° 142/2012;

• Projetos de pesquisa, projetos de pesquisa em ensino e projetos

integrados, conforme Resolução CEPE n° 70/2012 e Resolução CEPE
n° 30/2018.

E vedada a repetição dos conteúdos específicos de categoria obrigatória na

oferta de disciplinas especiais. As disciplinas eletivas, de livre escolha do

estudante, poderão ser cumpridas, entre as disciplinas regulares de cursos e

habilitações diversas ao de sua matrícula, a partir de elenco previamente definido
pêlos departamentos ofertantes.
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A monitoria académica e a participação em projetos e programas somente

serão consideradas como atividades académicas complementares mediante

apresentação de relatório circunstanciado com a supervisão e a avaliação a cargo
do docente responsável.

Para a avaliação do cômputo das horas de AAC, será necessário e suficiente
que o estudante apresente a documentação (certificados) comprovando sua

participação em eventos e cursos, que devem estar relacionados a alguma temática
que colabore para o desenvolvimento do conhecimento profissional.

Considerando que a carga horária de AAC é de 20 horas e que o estudante
deverá cumprir a carga horária da Creditação Curricular da Extensão, com as
Atividades Académicas de Extensão, que incluem projeto e programas de
extensão, esses itens não estão contemplados na AAC.
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9.3.3Pratica como Componente Curricular (PCC)

Segundo a Resolução CNE/CP n0 02/2019, nos cursos de formação de
professores, a prática pedagógica deverá ter, no mínimo, 800 horas distribuídas
em:

a) 400 (quatrocentas) horas para o Estágio Supervisionado, em situação
real de trabalho em escola, segundo o PPC da instituição formadora;

b) 400 (quatrocentas) horas para a Prática dos Componentes Curriculares
dos Grupos l e II, distribuídas ao longo do curso, desde o seu início,
segundo o PPC da instituição formadora.

O Parecer CNE/CP n° 28/2001 distingue a Prática como Componente
Curricular do Estágio Supervisionado, pois, segundo esse parecer,

A prática como componente curricular é, pois, uma prática que
produz algo no âmbito do ensino. Sendo a prática um trabalho
consciente, (...) terá que ser uma atividade tão flexível quanto
outros de pontos de apoio do processo formativo, a fim de dar conta
dos múltiplos modos de ser da atividade acadêmico-científica.
Assim, ela deve ser planejada quando da elaboração do projeto
pedagógico e seu acontecer deve se dar desde o início da duração
do processo formativo e se estender ao longo de todo o seu
processo. Em articulação intrínseca com o estágio supervisionado
e com as atividades de trabalho académico, ela concorre
conjuntamente para a formação da identidade do professor como
educador. Esta correlação teoria e prática é um movimento
contínuo entre saber e fazer na busca de significados na gestão,
administração e resolução de situações próprias do ambiente da
educação escolar. A prática, como componente curricular, que
terá necessariamente a marca dos projetos pedagógicos das
instituições formadoras, ao transcender a sala de aula para o
conjunto do ambiente escolar e da própria educação escolar, pode
envolver uma articulação com os órgãos normativos e com os
órgãos executivos dos sistemas (PARECER CNE/CP n0 28/2001,
p.9).

O Parecer CNE/CES n° 15/2005 ratifica essa compreensão ao afirmar que
a prática como componente curricular é o conjunto de atividades
formativas que proporcionam experiências de aplicação de
conhecimentos ou de desenvolvimento de procedimentos próprios
ao exercício da docência. Por meio destas atividades, são
colocados em uso, no âmbito do ensino, os conhecimentos, as
competências e as habilidades adquiridos nas diversas atividades
formativas que compõem o currículo do curso. As atividades
caracterizadas como prática como componente curricular podem
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ser desenvolvidas como núcleo ou como parte de disciplinas ou de
outras atividades formativas. Isto inclui as disciplinas de caráter
prático relacionadas à formação pedagógica, mas não aquelas
relacionadas aos fundamentos técnico-cientfficos correspondentes
a uma determinada área do conhecimento (Parecer CNE/CES n°
15/2005, p.3).

Na Resolução CNE/CP n° 2/2019 (que substitui a Resolução CNE/CP n0

2/2015), em seu Art. 15, §3°, a Prática dos Componentes Curriculares é

compreendida como a obrigatória experiência dos estudantes com os espaços de

atuação profissional (em todos os seus níveis e modalidades) desde o 1° ano do

curso. Essa prática deve estar vinculada e ser estruturada a partir dos conteúdos e

competências previstos nos grupos l e II. Ela é expressa como componente que

deve articular os conhecimentos com a vivência dos espaços de atuação

profissional do docente e ser referência para a construção do estágio
supervisionado.

Art. 15. §3° A prática deve estar presente em todo o percurso
formativo do licenciando, com a participação de toda a equipe
docente da instituição formadora, devendo ser desenvolvida em
uma progressão que, partindo da familiarização inicial com a
atividade docente, conduza, de modo harmónico e coerente, ao
estágio supervisionado, no qual a prática deverá ser engajada e
incluir a mobilização, a integração e a aplicação do que foi
aprendido no Curso, bem como deve estar voltada para resolver os
problemas e as dificuldades vivenciadas nos anos anteriores de
estudo e pesquisa (Resolução CNE/CP n° 2/2019, p.9).

De acordo com Zabel e Malheiros (2018)4, essa prática, associada aos

processos formativos do licenciando em Matemática,

não pode se reduzir ao momento do estágio, ficando desarticulada
do restante do Curso, pois é importante que o futuro professor
construa o conhecimento sobre ensino e aprendizagem de uma
situação não apenas na ação, mas sim, com a possibilidade de
participar de uma reflexão coletiva e sistemática sobre esse
processo (ZABEL; MALHEIROS, 2018, p.132).

4 ZABEL, M.; MALHEIROS, A. P. S. Prática como Componente Curricular: entendimentos,
possibilidades e perspectivas. Educação Matemática Pesquisa. São Paulo, v.20. n.1. p.128-146.
2018.
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Nesse sentido, a carga horária total necessária ao cumprimento das 400 horas

de PCC está distribuída no âmbito de diversas disciplinas de modo híbrido (no turno

(T) e fora do turno (FT)), para que o professor possa organizar tanto as experiências

e os estudos teóricos quanto os práticos, associando-os, sempre que possível.

Essa prática estará, portanto, explicitada no interior das disciplinas, podendo ser

cumprida, no horário de oferta do curso (T), bem como se valer de atividades

extraclasse (FT) no sentido de oportunizar vivências no ambiente escolar da

Educação Básica.

Deste modo, as Práticas como Componente Curricular, no curso de

Licenciatura em Matemática, serão desenvolvidas parcialmente no turno e

parcialmente fora do turno do curso.

Diferentemente das atividades do Estágio Curricular Obrigatório, que são mais

específicas à prática do docente em sala de aula, as atividades que estão

relacionadas à Prática como Componente Curricular deverão transcender o Estágio

e podem incluir:

conhecimento do espaço, da gestão, da administração e da organização

curricular escolar;

articulação de diferentes práticas, em uma perspectiva interdisciplinar,

como avaliação escolar, proposição de projetos, desenvolvimento de

pesquisa, entre outros;

elaboração/produção de material didático, de projetos e planos de

ensino e de aprendizagem associados às tendências em Educação

Matemática;

conhecimento e incorporação de metodologias diferenciadas, as quais

devem oportunizar ao licenciando o uso das Tecnologias Digitais, da

Modelagem Matemática, da História da Matemática, entre outras

abordagens metodológicas que se fazem relevantes no contexto da

Educação Matemática.

O estudante terá contato com o seu principal campo de atuação profissional

desde o início de sua formação, em especial, no que diz respeito à carga horária

destinada à Prática como Componente Curricular (PCC), já presente em disciplinas
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do 1° ano.

A carga horária de práticas vivenciadas ao longo do Curso, na perspectiva de

Prática como Componente Curricular (PCC), conforme determina a Legislação,

está distribuída nas seguintes disciplinas:

Nome da Disciplina
Carga Horária

T FT

Didática da Matemática 30 15

Educação Matemática e Tecnologias de Ensino 30 10

Tópicos de Educação Matemática l 30 15

Tópicos de Educação Matemática II 30

Prática e Metodologia do Ensino de Matemática l 60

Prática e Metodologia do Ensino de Matemática II 60

Prática de Ensino de Matemática no Ensino Fundamental 30

Prática de Ensino de Matemática no Ensino Médio 30
História da Matemática 30
Modelagem Matemática na Perspectiva da Educação
Matemática

30

Total
360 40

400
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f,

9.3.4 Estágio Curricular Obrigatório

No curso de Licenciatura em Matemática, o Estágio Curricular Obrigatório é

desenvolvido totalmente fora do turno do curso, no 3° e 4° anos, respectivamente,

nas atividades académicas obrigatórias especiais "Estágio Supervisionado de

Matemática no Ensino Fundamental" e "Estágio Supervisionado de Matemática no

Ensino Médio", cada uma contando com 200 (duzentas) horas de carga horária,

totalizando 400 (quatrocentas) horas.

Será aprovado, nesta atividade académica, o estudante que obtiver média

final igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco

por cento).

A reprovação do estudante, nesta atividade académica, após a publicação da

média parcial, ocorre:

l. por falta (RF = Reprovado por Falta), quando não cumpre, no mínimo,

75% (setenta e cinco por cento) de frequência;

II. por nota (RN = Reprovação por Nota), quando obtém média parcial

inferior a 3,0 (três);

III. por falta e por nota (RFN = Reprovação por Falta e por Nota), se estiver

simultaneamente, nas duas condições anteriores.

O estudante terá direito a Exame Final quando obtiver média parcial, nesta

atividade académica, igual ou superior a 3,0 (três) e inferior a 6,0 (seis) e frequência

de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento).

O Exame Final será realizado conforme descrito no Regulamento de Estágio

do curso e no prazo estipulado no Calendário das Atividades de Ensino dos Cursos

de Graduação.

Será aprovado, após a realização do Exame Final, o estudante com média

igual ou superior a 6,0 (seis), extraída aritmeticamente entre a média parcial e a

nota do exame respectivo.

Em caso de não comparecimento ao Exame Final, a nota respectiva a ser

atribuída ao estudante é O (zero).

Está vedada a participação no Exame Final ao estudante que, após a

publicação da média parcial desta atividade académica, obtiver média parcial
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inferior a 3,0 (três) ou que não cumprir a frequência mínima de 75% (setenta e cinco

por cento).

Para os futures professores de Matemática, o Estágio Curricular Obrigatório

se constitui em uma oportunidade de desenvolvimento profissional, na medida em

que os estudantes vivenciam experiências que permitem: articulação entre teoria e

prática, mediante o contato direto com o futuro campo de trabalho e com outros

profissionais formados e em formação (por meio de observação e problematização

de aulas de outros professores de Matemática, planejamento e implementação de

aulas em turmas de estudantes da Educação Básica seguindo abordagens

diferentes do ensino diretivo, além de escrita de relatórios que possibilitam refletir

a respeito de práticas pedagógicas), desenvolvimento tanto de conhecimentos

profissionais, quanto de diferentes aspectos de sua identidade profissional docente.

Nesse sentido, o Estágio Curricular Obrigatório possibilita aprendizagem a

respeito da docência, que pode contribuir para a futura prática desses profissionais,

tanto no planejamento e na implementação de suas aulas, quanto na reflexão a

respeito do trabalho que desenvolvem.

O Estágio Curricular Obrigatório, além de representar uma aproximação do

estudante com o seu futuro campo de trabalho, pode:

estimular a investigação a respeito de diferentes perspectivas de

ensino, contribuir para a análise do papel do professor para uma

prática educativa contemporânea;

• promover análise sobre a realidade escolar, aproximar a escola do

que vem sendo produzido em pesquisas na Universidade;

oferecer indicativos sobre a realidade profissional e promover

reflexões a respeito da necessidade de produzir conhecimentos

para agir nessa realidade.

As ações a serem desenvolvidas pêlos estagiários são descritas

detalhadamente nos planos de curso das disciplinas supracitadas, seguindo o

Regulamento de Estágio Curricular Obrigatório do curso de Licenciatura em

Matemática da U EL. Essas ações envolvem observação da prática escolar,

elaboração do relatório de observação, preparação do plano de aula para a

regência, a regência em si e a elaboração do relatório de regência.
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A organização dessas ações, assim como a socialização e a discussão das

experiências dos futures professores relacionadas ao Estágio Curricular Obrigatório

têm espaço no contexto das disciplinas "Prática e Metodologia do Ensino de

Matemática l", no 3° ano, e "Prática e Metodologia do Ensino de Matemática II", no

4° ano.

Ao longo de todo o Estágio Curricular Obrigatório, deve ser priorizada a

análise e a discussão de cada ação desenvolvida, sustentada no estudo de

referenciais teóricos, e em práticas de ensino já vivenciadas pêlos envolvidos, que

possibilitem formular propostas para os problemas identificados relativamente à

profissão docente.

A observação tem como objetivo a análise de aulas de Matemática do Ensino

Fundamental e Médio. Nessa etapa, devem ser observados, entre outros aspectos,

a organização dos conteúdos matemáticos adotada pêlos professores, o modo

como o professor identifica e explora os conhecimentos prévios dos estudantes, as

formas de organização didática, as diferentes dimensões do conhecimento

matemático trabalhadas pelo professor, as estratégias utilizadas pelo professor

para atender às diferenças de aprendizagem dos estudantes.

Na preparação da regência em sala de aula de Matemática, de

estabelecimentos oficiais de Ensino Fundamental e Médio, deve ser dada atenção

para a elaboração dos planos de aula. Para tanto, é importante que seja realizada

uma pesquisa prévia referente ao conteúdo de Matemática que será abordado para

aprofundamento desse conteúdo, do ponto de vista matemático e didático para que

se possa articular as expectativas que se têm para a formação do futuro professor

com os interesses da escola e do professor da turma dos estudantes da Educação

Básica em que a regência será realizada.

Na regência, o estagiário tem a possibilidade de atuação direta na profissão

que se prepara para exercer. Nela, ele pode, por exemplo, desempenhar e explorar

novos papéis na posição de professor, experienciar inovações curriculares. Em

decorrência disso, essa ação pode ser considerada uma das mais importantes do

período do Estágio Curricular Obrigatório.

A forma de supervisão e detalhes a respeito de seu desenvolvimento constam

no Regulamento de Estágio Curricular Obrigatório do curso de Licenciatura em
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Matemática da UEL e nos planos de curso das disciplinas "Estágio Supervisionado
de Matemática no Ensino Fundamental" e "Estágio Supervisionado de Matemática
no Ensino Médio".

Em relação à elaboração de relatórios, o futuro professor terá oportunidade

de registrar suas vivências, destacando os problemas enfrentados, os resultados

positivos e a avaliação de outros aspectos considerados relevantes, de modo a
produzir uma síntese que expresse suas reflexões sobre diferentes aspectos do

desenvolvimento de um projeto pedagógico com o qual interagiu.
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10. SISTEMA DE AVALIAÇÃO E PROMOÇÃO

A avaliação da aprendizagem deve ser compreendida como uma prática de

investigação a partir de uma reflexão crítica da prática pedagógica (de professor e

estudantes) que tem como ponto de partida a possibilidade de uma oportunidade

de aprendizagem para o estudante e, para o professor, de novas estratégias de

planejamento, sendo, portanto, um processo contínuo, democrático, de caráter

formativo, sem visar exclusivamente o resultado.

A avaliação do aproveitamento escolar será feita por atividade académica, por

meio da utilização das seguintes técnicas ou instrumentos:

prova escrita, prova oral, trabalho de investigação, autoavaliação,

seminários, participação em atividades de grupo, bem como o

professor poderá manter registros sobre o nível de argumentação e

comunicação matemática de cada um de seus estudantes;

ii. outras formas de avaliação elaboradas pêlos docentes, aprovadas

pelo Colegiada do curso, antes do início do período letivo.

As verificações de aprendizagem na forma não escritas devem,

obrigatoriamente, utilizar registros adequados que possibilitem a instauração de

processo de revisão.

A avaliação do estudante, realizada pelo professor, será expressa através de

notas variáveis de O (zero) a 10 (dez).

Ao final de cada período letivo, será atribuída ao estudante, em cada disciplina

ou atividade académica, uma nota final resultante da média de, no mínimo, 2 (duas)

avaliações realizadas durante o semestre letivo independentemente da carga
horária.

Será aprovado, na atividade académica, o estudante que obtiver média final

igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por

cento).

A reprovação do estudante, em atividade académica, após a publicação da

média parcial, ocorre:

IV. por falta (RF = Reprovado por Falta), quando não cumpre, no mínimo,

75% (setenta e cinco por cento) de frequência;
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V. por nota (RN = Reprovação por Nota), quando obtém média parcial
inferior a 3,0 (três);

VI. por falta e por nota (RFN = Reprovação por Falta e por Nota), se estiver
simultaneamente, nas duas condições anteriores.

O estudante terá direito a Exame Final quando obtiver média parcial, na
atividade académica, igual ou superior a 3,0 (três) e inferior a 6,0 (seis) e frequência
de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento).

O Exame Final será realizado conforme o Calendário das Atividades de

Ensino dos Cursos de Graduação.

Será aprovado, após a realização do Exame Final, o estudante com média
igual ou superior a 6,0 (seis), extraída aritmeticamente entre a média parcial e a
nota do exame respectivo.

Em caso de não comparecimento ao Exame Final, a nota respectiva a ser
atribuída ao estudante é O (zero).

Está vedada a participação no Exame Final ao estudante que, após a
publicação da média parcial de uma atividade académica, obtiver média parcial

inferior a 3,0 (três) ou que não cumprir a frequência mínima de 75% (setenta e cinco
por cento).

Será consignada em Histórico Escolar como média final, a nota obtida

aritmeticamente a partir da média parcial e da nota do respectivo exame.

As atividades académicas obrigatórias de natureza especiais, estágios

supervisionados, deverão atender aos objetivos do Projeto Pedagógico do Curso,

e terão sistema de avaliação e controle de frequência definidos em regulamentos
próprios, aprovados pela Câmara de Graduação do CEPE.

A frequência a quaisquer atividades académicas constitui aspecto obrigatório
para a aprovação do estudante.

E obrigatório o cumprimento de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento)
de frequência da carga horária prevista.

E vedado o abono de faltas.

A progressão do estudante será por atividade académica, dependendo do
cumprimento dos pré-requisitos constantes do currículo do curso de Licenciatura
em Matemática.
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11. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA MATRIZ

a) Transposição imediata dos estudantes vinculados ao PPC anterior: não

b) Data maxima de oferta regular do currículo vigente: final do ano letivo
2025

Quadra de Equivalência de Atividades Académicas

Atividades
Académicas do

Currículo Vigente
Atividades Académicas do Currículo Proposto

Código Carga
Horária Nome da Atividade Académica Carga

Horária
2MAT071 240 2MAT169 - Cálculo Diferencial e Integral 180
2MAT073 120 2MAT170 - Fundamentos de Matemática 120
2MAT078 90 2MAT172 - Didática da Matemática 75

2MAT072
2MAT171 - Geometria Plana

150 2MAT177 - Geometria Espacial e Desenho
Geométrico

60

60

2MAT074 120 2MAT173 - Matemática Elementar 90
2MAT075 90 2MAT174 - Geometria Analítica 90
2MAT076 240 2MAT175 - Cálculo Diferencial e Integral II 180
2MAT077 120 2MAT176 - Estruturas Algébricas 120
2MAT079 90 2MAT179 - Tópicos de Educação Matemática l 75

2MAT080 90 2MAT178 - Educação Matemática e Tecnologias de
Ensino

90

2MAT081 60 2MAT180 - Algebra Linear 60

2MAT082 30 2MAT181 - Etnomatemática e Tópicos de
Educação para a Cidadania 30

2LET081 30 2LET144 - Produção Textual 30
2MAT083 150 2MAT182-Análise Real 120
2EST324

2EST325

120

90

2EST338 - Estágio Supervisionado de Matemática
no

Ensino Fundamental
200

2MAT183 - Prática e Metodologia do Ensino de
Matemática l

120

2MAT084 90 2MAT184 - Prática de Ensino de Matemática no
Ensino Fundamental 60

2MAT085 90 2MAT185 - Tópicos de Educação Matemática II 60

2MAT086 60 2MAT186 - Introdução às Equações Diferenciais
Ordinárias 60

2MAT087 30 2MAT187 - Tratamento da Informação na
Educação Básica

60

2MAT088 30 2MAT188 - Introdução à Matemática Financeira 30
2MAT089 60 2MAT189 - Cálculo Numérico 60
2STA004 30 2STA025 - Estatística 30
2FIS072 120 2FIS144-Física Geral 120
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11. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA MATRIZ

a) Transposição imediata dos estudantes vinculados ao PPC anterior: não

b) Data maxima de oferta regular do currículo vigente: final do ano letivo

2025

Quadro de Equivalência de Atividades Académicas

Atividades
Académicas do

Currículo Vigente
Atividades Académicas do Currículo Proposto

Código Carga
Horária

Nome da Atividade Académica Carga
Horária

2MAT071 240 2MAT169 - Cálculo Diferencial e Integral l 180
2MAT073 120 2MAT170 - Fundamentos de Matemática 120
2MAT078 90 2MAT172 - Didática da Matemática 75

2MAT072
2MAT171 - Geometria Plana

150 2MAT177 - Geometria Espacial e Desenho
Geométrico

60

60

2MAT074 120 2MAT173 - Matemática Elementar 90
2MAT075 90 2MAT174 - Geometria Analítica 90
2MAT076 240 2MAT175 - Cálculo Diferencial e Integral II 180
2MAT077 120 2MAT176 - Estruturas Algébricas 120
2MAT079 90 2MAT179 - Tópicos de Educação Matemática 75

2MAT080 90 2MAT178 - Educação Matemática e Tecnologias de
Ensino

90

2MAT081 60 2MAT180 - Algebra Linear 60

2MAT082 30 2MAT181 - Etnomatemática e Tópicos de
Educação para a Cidadania

30

2LET081 30 2LET144 - Produção Textual 30
2MAT083 150 2MAT182-Análise Real 120
2EST324

2EST325

120

90

2EST338 - Estágio Supervisionado de Matemática
no

Ensino Fundamental
200

2MAT183 - Prática e Metodologia do Ensino de
Matemática l

120

2MAT084 90 2MAT184 - Prática de Ensino de Matemática no
Ensino Fundamental

60

2MAT085 90 2MAT185 - Tópicos de Educação Matemática II 60

2MAT086 60 2MAT186 - Introdução às Equações Diferenciais
Ordinárias

60

2MAT087 30 2MAT187 - Tratamento da Informação na
Educação Básica

60

2MAT088 30 2MAT188 - Introdução à Matemática Finance i ra 30
2MAT089 60 2MAT189 - Cálculo Numérico 60
2STA004 30 2STA025 - Estatística 30
2FIS072 120 2FIS144-Física Geral 120
2EST326

2EST327

120

90

2EST339 - Estágio Supervisionado de Matemática
no

Ensino Médio
200

2MAT190 - Prática e Metodologia do Ensino de 120
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Matemática II

2MAT090 90 2MAT191 - Prática de Ensino de Matemática no
Ensino Médio

60

2MAT093 60 2MAT192 - Filosofia na Educação Matemática 60
2MAT091 90 2MAT193 - História da Matemática 60

2MAT092 90
2MAT194 - Modelagem Matemática na Perspectiva

da
Educação Matemática

60

2EDU021 60 2EDU049 - Libras - Língua Brasileira de Sinais 60
2EDU022 60 2EDU050 - Educação para a Inclusão 60
TOTAL 3000 2860
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12. EXPLICITAÇÁO DAS AÇÕES E/OU PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO E

ACOMPANHAMENTO DO PPC

A avaliação e o acompanhamento do PPC serão realizados de forma

constante pelo Colegiado do curso e pelo NDE, com a finalidade de analisar sua

implementação e obter subsídios para a tomada de decisões, visando à melhoria

do curso. Essa avaliação e esse acompanhamento contarão com a participação de

docentes, estudantes e técnicos administrativos, e ocorrerá por meio das seguintes

ações:

a) Emprego anual do sistema próprio de avaliação das disciplinas e dos

docentes. Esse sistema consiste na distribuição de questionários aos

estudantes, que respondem acerca das disciplinas nas quais estão

matriculados e seus respectivos docentes. Paralelamente, os docentes

que atuam no curso respondem a um questionário relacionado às

disciplinas que estão sob sua responsabilidade. Após essa etapa, o

Colegiada computa os resultados dessa avaliação e, sendo detectada

alguma necessidade em especial, o Colegiada convoca uma reunião

com os docentes e os estudantes.

b) Constituição de grupos de tutores de cada ano, como já mencionado,

pois este trabalho tem se mostrado muito eficiente para solucionar,

rapidamente, problemas corriqueiros que possam ocorrer no decorrer do

ano letivo.

c) Instituição de processos de "adoção" dos ingressantes pêlos veteranos,

tendo em vista que as experiências vivenciadas com essa atividade têm

sido muito positivas, pois os ingressantes se sentem acolhidos no curso

e têm uma referência para solicitar auxílio quando sentem a

necessidade.

d) Realização, no início de cada ano letivo, de semanas pedagógicas com

os docentes que atuam no curso. Essa atividade visa a interação entre

os docentes, sendo possível trocas de experiências e relatos, dos pontos

positives e negativos das disciplinas do curso no ano letivo anterior,

possibilitando uma discussão acerca do que pode ser mudado no ano

letivo que se inicia.
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e) Análise frequente dos dados disponibilizados pela Pró-Reitora de

Planejamento (PROPLAN), elaborando ações para a melhoria desses
dados.

f) Implementação de uma avaliação de acompanhamento e gestão do

currículo, a qual será realizada a cada dois anos. Essa avaliação visa

analisar, exclusivamente, como está sendo a implementação do

currículo, tomando medidas, caso necessário, visando a melhoria de

todo o processo de implementação.

g) Implementação de instrumentos que visam avaliar o trabalho exercido

pêlos ocupantes de cargos e funções pertinentes à gestão do curso,

como coordenação e NDE, visando uma melhoria contínua do

desempenho da gestão. Considerando que o Colegiado possui um

sistema próprio de avaliação, serão acrescidas questões relativas a
esses cargos.
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ANEXO 1

EMENTÁRIO DAS ATIVIDADES ACADËMICAS

2MAT169 - CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL l

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do
Departamento quanto:

Ao mérito A carga
horária

Visto do Chefe de

Departamento

MATEMÁTICA 13 sim D não [3 sim D
não

Forma de Oferta:

Anual U 1°Sem. 2° Sem. Bloco

CARGA HORÁRIA (CH) total: 180 horas
Teórica: O horas Prática: O horas
horas

PCC: O horas EAD: O horas

Teórico/Prática: 180

Modalidade curricular: Obrigatória D Optativa
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):

sim* ^| não

EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)

Os números reais e suas propriedades. Fatoração de expressões algébricas.
Inequações. Funções reais e gráficos. Operações e propriedades com funções.
Função polinomial. Função exponencial e logarítmica. Funções trigonométricas.
Limites e continuidade. Diferenciação de funções reais e aplicações. Regra de
L'Hospital. Integrais de funções de uma variável. Aplicações de integrais. Técnicas
de integração e integrais impróprias. Aspectos históricos e epistemológicos dos
conteúdos trabalhados.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo Q Estágio
(Licenciaturas)

D Internato D TCC D PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Conhecer os conceitos básicos do Cálculo Diferencial e Integral de funções de
uma variável; os tópicos de Matemática ministrados no Ensino Fundamental e
Médio; a linguagem da Matemática e com o método de construção do
conhecimento matemático; os resultados fundamentais do Cálculo Diferencial e
Integral sobre funções de uma variável real. Ser capaz de resolver problemas,
utilizando os conceitos de limite, derivada e integral; familiarizar-se com a
linguagem matemática e com a articulação entre diferentes registros de
representação para o mesmo objeto matemático, tendo em vista a sua
compreensão; estabelecer conexões entre os conceitos básicos do Cálculo
Diferencial e Integral de funções de uma variável e os conteúdos de Matemática
da Educação Básica.
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*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.
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2MAT170 - FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do
Departamento quanto:

Ao mérito A carga
horária

Visto do Chefe de
Departamento

MATEMÁTICA 13 sim D não sim "D
não

Forma de Oferta:

l Anual D 1° Sem. D 2° Sem. Q Bloco
CARGA HORÁRIA (CH) total: 120 horas
Teórica: 120 horas Prática: O horas
horas

PCC: O horas EAD: O horas

Teórico/Prática: Q

Modalidade curricular: Obrigatória U Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):
sim* DKI não

EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)

Lógica, método dedutivo e técnicas de demonstração. Teoria elementar dos
conjuntos. Relações e funções.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina |_| Módulo |_| Estágio
(Licenciaturas)

Internato TCC Q PCC

Contribuição ao perfil do egresso

Conhecer diversificados tipos de pensamento matemático, associados à lógica e
aos processos de demonstrações matemáticas; a construção e teoria elementar
dos conjuntos; estabelecer conexões entre os conceitos relativos aos
Fundamentos da Matemática e os conteúdos da Educação Básica, refletindo
sobre aspectos didático-pedagógicos que contribuam para o seu ensino.
*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.
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2MAT171 - GEOMETRIA PLANA

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do
Departamento quanto:

Ao mérito
A carga
horária

Visto do Chefe de
Departamento

MATEMÁTICA ^] sim não
sim D

não

Forma de Oferta:

^] Anual 1°Sem. D 2°Sem. Bloco

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Teórica: 60 horas Prática: O horas
horas

PCC: O horas EAD: Q horas

Teórico/Prática: o

Modalidade curricular: Obrigatória |_] Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):
sim* ^ não

EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)
Geometria euclidiana plana: axiomas. Congruências. Semelhança. Axioma das
paralelas. Elementos de geometria não-euclidiana.
Forma de desenvolvimento da atividade

1^1 Disciplina D Módulo D Estágio
(Licenciaturas)

Internato TCC PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Visualizar as propriedades dos entes geométricos; ter contato com a
axiomatização e ideias de demonstração e o raciocínio lógico dedutivo; conhecer
conteúdos de geometria euclidiana plana presentes em currículos da Educação
Básica, aprofundando tais conteúdos; estudar aspectos da geometria euclidiana a
partir de axiomas; problematizar o axioma das paralelas e discutir noções das
geometrias não-euclidiana; resolver problemas geométricos; estabelecer
conexões entre conceitos básicos da Geometria Plana com tópicos de Matemática
da Educação Básica.
*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.
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2MAT172 - DIDÁTICA DA MATEMÁTICA

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do

Departamento quanto:
Ao mérito A carga

horária

Visto do Chefe de
Departamento

MATEMÁTICA sim não
IE] sim ~D

não

Forma de Oferta:

l Anual 1° Sem. D 2° Sem. D Bloco
CARGA HORÁRIA (CH) total: 75 horas
Teórica: 30 horas Prática: Choras
horas

PCC: 45 horas EAD: O horas

Teórico/Prática: o

Modalidade curricular: Obrigatória d Optativa
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):

sim* ^| não

EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)

O papel da didática na formação do educador matemático. Organização do
processo de ensino e aprendizagem da Matemática escolar. Planejamento,
execução e avaliação do processo de ensino e aprendizagem da Matemática
escolar básica.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina Q Módulo Q Estágio
(Licenciaturas)

Internato TCC ^ PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Refletir sobre o papel da didática na formação do educador matemático enquanto
campo de conhecimento que trata da inter-relação: estudante(s), saberes
(conteúdo), professor e atividades nos diferentes ambientes e contextos de ensino
e aprendizagem; refletir, planejar, elaborar e avaliar instrumentos didáticos para a
concepção e a análise de trajetórias/tarefas de ensino e aprendizagem no âmbito
de diferentes temas curriculares da Matemática da Educação Básica; analisar a
realidade da educação brasileira, estabelecendo criticamente relações entre a
Matemática, a sociedade e a escola; conhecer formas de organização do processo
de ensino e aprendizagem da Matemática escolar; refletir, planejar, executar e
avaliar situações didáticas para o ensino e aprendizagem de Matemática para a
Educação Básica; analisar criticamente propostas curriculares de Matemática
para a Educação Básica.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.
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2MAT173 - MATEMÁTICA ELEMENTAR

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do

Departamento quanto:
Ao mérito A carga

horária

Visto do Chefe de
Departamento

MATEMÁTICA sim não
^] sim "n"

não

Forma de Oferta:

D Anual 1° Sem. 2° Sem. Bloco

CARGA HORÁRIA (CH) total: 90 horas
Teórica: Choras Prática: O horas
horas

PCC: O horas EAD: O horas

Teórico/Prática: 90

Modalidade curricular: Obrigatória Q Optativa
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):

sim* 1X1 não

EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)

Números e operações. Regras de potenciação e radiciação. Logaritmo e
exponencial. Trigonometria. Números complexos. Progressões e recorrências.
Forma de desenvolvimento da atividade

IZI Disciplina D Módulo D Estágio
(Licenciaturas)

Internato TCC PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Revisar tópicos de aritmética, álgebra e análise, ministrados no Ensino
Fundamental e Médio, tratados sob um ponto de vista preciso, crítico e
abrangente; estabelecer conexões entre os conteúdos de Matemática Elementar
e os da Educação Básica.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.
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2MAT174 - GEOMETRIA ANALÍTICA

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do

Departamento quanto:

Ao mérito A carga
horária

Visto do Chefe de
Departamento

MATEMÁTICA sim D não 13 sim "n"
não

Forma de Oferta:
l Anual 1° Sem. 2° Sem. D Bloco

CARGA HORÁRIA (CH) total: 90 horas
Teórica: O horas Prática: O horas
horas

PCC: O horas EAD: O horas

Teórico/Prática: 90

Modalidade curricular: Obrigatória U Optativa
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):
D sim* ^ não

EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)

A reta. O plano. Vetares no plano. O espaço tridimensional. Vetares no espaço
tridimensional. Operações vetoriais. Cónicas. Quádricas.
Forma de desenvolvimento da atividade

Kl Disciplina D Módulo D Estágio
(Licenciaturas)

Internato D TCC D PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Visualizar problemas geométricos no plano e no espaço. Familiarizar-se com o
conceito de espaço vetorial através da geometria de R2 e R3. Familiarizar-se com
o conceito de transformação linear e suas relações com a teoria de matrizes e de
sistemas de equações lineares; obter uma compreensão integrada dos conceitos
e resultados fundamentais da Matemática; estabelecer conexões entre os
conteúdos de Geometria Analítica do Ensino Superior e os conteúdos de
Geometria Analítica da Educação Básica, refletindo sobre aspectos didático-
pedagógicos que contribuam para o seu ensino.
*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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2MAT175 - CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do

Departamento quanto:

Ao mérito A carga
horária

Visto do Chefe de
Departamento

MATEMÁTICA sim D não IS] sim T]
não

Forma de Oferta:

l Anual Q 1° Sem. 2° Sem. D Bloco
CARGA HORÁRIA (CH) total: 180 horas
Teórica: O horas Prática: O horas
horas

PCC: O horas EAD: Q horas

Teórico/Prática: 180

Modalidade curricular: Obrigatória |_| Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):
sim* 1X1 não

EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)
Sequências reais. Séries reais. Séries de potências. Funções de várias variáveis,
derivadas parciais, regra da cadeia e derivadas direcionais. Máximos e mínimos
de funções com duas ou mais variáveis. Integrais múltiplas. Coordenadas polares,
cilíndricas e esféricas. Teorema de Green. Teorema de divergência. Teorema de
Stokes. Noções de funções vetoriais de várias variáveis.
Forma de desenvolvimento da atividade

^ Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC
(Licenciaturas)

PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Conhecer conceitos básicos do Cálculo Diferencial e Integral correspondentes ao
estudo de sequências e séries, funções reais de várias variáveis e análise vetorial;
resolver problemas, utilizando os conceitos de Cálculo Diferencial e Integral;
desenvolver uma visão integradora dos resultados fundamentais do Cálculo
Diferencial e Integral; estabelecer conexões entre os conceitos básicos de
sequências e séries e de funções com mais de uma variável e os conteúdos de
Matemática da Educação Básica.
*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
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2MAT176 - ESTRUTURAS ALGÉBRICAS

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do
Departamento quanto:

Ao mérito A carga
horária

Visto do Chefe de
Departamento

MATEMÁTICA El sim não
1^] sim D

não

Forma de Oferta:

l Anual D 1° Sem. D 2° Sem. Bloco

CARGA HORÁRIA (CH) total: 120 horas
Teórica: 120 horas Prática: O horas
horas

PCC: O horas EAD: O horas

Teórico/Prática: o

Modalidade curricular: Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):
D sim* ^ não

EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)
Teoria elementar dos números. Grupos: subgrupos, subgrupos normais, grupos
quocientes, h^omomorfismos de grupo. Grupos de permutações. Anéis: subanéis,
ideais, anéis quocientes, homomorfismos de anéis. Anéis de polinómios. Aspectos
históricos e epistemológicos dos conteúdos trabalhados.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato [J TCC
(Licenciaturas)

PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Desenvolver uma visão da teoria dos números e das principais estruturas
algébricas; utilizar noções básicas de álgebra e desenvolver a capacidade de
abstração; estabelecer conexões entre os conceitos básicos da teoria elementar
dos números e os conteúdos de Matemática da Educação Básica.
*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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2MAT177 - GEOMETRIA ESPACIAL E DESENHO GEOMÉTRICO

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do
Departamento quanto:

Ao mérito A carga
horária

Visto do Chefe de
Departamento

MATEMÁTICA ^ sim não
[g] sim D

não

Forma de Oferta:

^1 Anual D 1° Sem. 2° Sem. D Bloco
CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Teórica: 60 horas Prática: O horas
horas

PCC: O horas EAD: Q horas

Teórico/Prática: o

Modalidade curricular: Obrigatória Q Optativa
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n0 03/2009):

sim* 1X1 não

EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)

Geometria espacial. Construções fundamentais no plano. Construções de
polígonos no plano. Equivalências de áreas. Transformações geométricas.
Tangência, concordância e suas aplicações.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina |_| Módulo |_| Estágio
(Licenciaturas)

Internato D TCC D PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Visualizar as propriedades dos entes geométricos; ter contato com a
axiomatização e ideias de demonstração e o raciocínio lógico dedutivo; conhecer
conteúdos de geometria euclidiana espacial presentes em currículos da Educação
Básica, aprofundando tais conteúdos; estudar aspectos da geometria euclidiana a
partir de axiomas; resolver problemas geométricos, empregar construções com
régua e compasso como instrumento para a aprendizagem de geometria e para a
resolução de problemas; estabelecer conexões entre os conceitos básicos da
Geometria Espacial e do Desenho Geométrico e os conteúdos de Matemática da
Educação Básica.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Campus Universitárin: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 . CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
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2MAT178 - EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E TECNOLOGIAS DE ENSINO

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do
Departamento quanto:

Ao mérito
A carga
horária

Visto do Chefe de
Departamento

MATEMÁTICA sim D não IS] sim n
não

Forma de Oferta:

Anual U 1°Sem. 2° Sem. Bloco

CARGA HORÁRIA (CH) total: 90 horas
Teórica: O horas Prática: O horas
horas

PCC: 40 horas EAD: 20 horas

Teórico/Prática: 30

Modalidade curricular: Obrigatória |_| Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):
1^] sim* Q não

EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)
A aprendizagem da Matemática em ambientes informatizados. A construção de
referencial teórico na área de tecnologia informática aplicada à Educação
Matemática. Análise e propostas de utilização de tecnologias educacionais para o
ensino e a aprendizagem da Matemática no Ensino Fundamental e Médio. Uso de
jogos educativos no ensino da Matemática. Análise de sites Web na área de
Educação Matemática e suas possíveis utilizações na sala de aula.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo Q Estágio
(Licenciaturas)

Internato TCC PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Desenvolver competências para a utilização de tecnologia informática no ensino
e na aprendizagem da Matemática; refletir, discutir e problematizar acerca de
questões da utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino
Presencial e no Ensino a Distância.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) para o desenvolvimento
de atividades teórico-práticas, em período extraclasse, derivadas de
pesquisa/investigação de conceitos e conhecimentos relacionados às aulas
presenciais. Essas atividades podem ser: listas de problemas, de preparação de
seminários, resumos, resenhas críticas, relatórios; desenvolvimento de projetos
de pesquisa, ensino, extensão; elaboração de material didático-pedagógico;
portfolios; análise de páginas web e aplicativos.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia dd (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Iiitemct http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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2MAT179 - TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA l

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do

Departamento quanto:
Ao mérito

A carga
horária

Visto do Chefe de
Departamento

MATEMÁTICA sim não
sim "D"

não

Forma de Oferta:

[Anual D 1° Sem. 2° Sem. D Bloco
CARGA HORÁRIA (CH) total: 75 horas
Teórica: 30 horas Prática: O horas
horas

PCC: 45 horas EAD: O horas

Teórico/Prática: o

Modalidade curricular: Obrigatória D Optativa
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):
D sim* ^ não
EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)

As políticas públicas e a Educação Matemática na Educação Básica. Gestão
escolar e a Educação Matemática: proposta pedagógica, regimento escolar,
gestão de recursos, conselhos de classe e série. Teorias da aprendizagem em
Matemática.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina d Módulo d Estágio
(Licenciaturas)

Internato D TCC PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Conhecer a história da Educação Matemática no Brasil; examinar os documentos
oficiais de âmbito estadual e federal e refletir sobre as políticas públicas para a
Educação Matemática na Educação Básica; investigar a gestão escolar e suas
implicações na Educação Matemática; analisar relações entre conhecimento,
currículo e ação pedagógica; analisar a organização pedagógica do espaço
escolar na Escola Pública; compreender o conceito e os objetivos de um projeto
pedagógico; conhecer teorias de aprendizagem em Matemática e suas
implicações na sala de aula; reconhecer os aspectos axiológicos, ideológicos,
políticos e culturais presentes na atuação do professor de Matemática em sala de
aula.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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2MAT180 - ÁLGEBRA LINEAR

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do
Departamento quanto:

Ao mérito A carga
horária

Visto do Chefe de
Departamento

MATEMÁTICA [Zl sim não
sim D

não

Forma de Oferta:

D Anual 1° Sem. 2° Sem. D Bloco
CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Teórica: 60 horas Prática: O horas
horas

PCC: O horas EAD: Q horas

Teórico/Prática: o

Modalidade curricular: Obrigatória D Optativa
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):

sim* [XI não

EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)

Sistemas de equações lineares e matrizes. Espaços vetoriais. Bases.
Subespaços. Transformações lineares. Autovalor e autovetor. Diagonalização de
operadores.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio
(Licenciaturas)

Internato TCC D PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Conhecer conceitos básicos da Álgebra Linear necessários para a compreensão
do Cálculo Diferencial e Integral, das Equações Diferenciais e demais conceitos
da Matemática; obter uma compreensão integrada dos conceitos e resultados
fundamentais da Matemática; estabelecer conexões entre os conceitos básicos
de sistemas de equações lineares e matrizes e os conteúdos de Matemática da
Educação Básica.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Campus Universltírio: Rodovia Celso Garcia Cid (FR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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2MAT181 - ETNOMATEMÁTICA E TÓPICOS DE EDUCAÇÃO PARA A
CIDADANIA

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do
Departamento quanto:

Ao mérito A carga
horária

Visto do Chefe de
Departamento

MATEMÁTICA sim não
[3 sim ~ü

não

Forma de Oferta:

D Anual 1° Sem. 2° Sem. D Bloco
CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas
Teórica: 30 horas Prática: O horas
horas

PCC: Q horas EAD: Q horas

Teórico/Prática: o

Modalidade curricular: Obrigatória |_| Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):
D sim* l^j não
EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)
Etnomatemática na Educação Matemática. Questões estéticas e relativas à
diversidade étnico-racial, afrodescendência. Abordagem de aspectos sócio-etno-
culturais. Diversidade de género, sexual, religiosa, de faixa geracional e
sociocultural como princípios de equidade. Direitos humanos.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina
(Licenciaturas)

Módulo Estágio Internato TCC PCC

Contribuição ao perfil do egresso

Atribuir significado e relevância aos conhecimentos e vivência da realidade social
e cultural; desenvolver aptidão para trabalhar com Educação Inclusiva,
valorizando a diversidade étnico racial, de género, sexual, religiosa, de faixa
geracional e sociocultural dos educandos; conhecer princípios de
interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e relevância
social, ética e sensibilidade afetiva e estética que lhes permitam trabalhar nas
distintas modalidades de ensino: Educação de Jovens e Adultos, Educação
Especial, Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo, Educação
Escolar Indígena, Educação à Distância e Educação Quilombola.
*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel,br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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2LET144 - PRODUÇÃO TEXTUAL

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do

Departamento quanto:

Ao mérito A carga
horária

Visto do Chefe de
Departamento

LETRAS VERNÁCULAS E
CLÁSSICAS sim D não Kl sim

não

Forma de Oferta:

l Anual 1° Sem. ^2° Sem. Bloco

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas
Teórica: 30 horas Prática: O horas
horas

PCC: O horas EAD: Q horas

Teórico/Prática: o

Modalidade curricular: Obrigatória |_| Optativa
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):

sim* [XI não

EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)

Leitura ativa, analítica e crítica de textos. Aspectos de textualização: coesão,
coerência. Planejamento e produção de géneros académicos: paráfrases,
resumes, fichamentos, resenhas, relatórios, entre outros. Conteúdos de gramática
com ênfase nos aspectos linguísticos que contribuem para a estrutura do texto.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo Q Estágio Q Internato
(Licenciaturas)

TCC PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Desenvolver habilidades de leitura e análise textual, visando à produção de textos
acadêmico-científicos.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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2MAT182 - ANÁLISE REAL

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do
Departamento quanto:

Ao mérito A carga
horária

Visto do Chefe de
Departamento

MATEMÁTICA ^ sim D não 13 sim a
não

Forma de Oferta:

Anual 1° Sem. D 2° Sem. D Bloco
CARGA HORÁRIA (CH) total: 120 horas
Teórica: O horas Prática: O horas
horas

PCC: Qhoras EAD: Q horas

Teórico/Prática: 120

Modalidade curricular: Obrigatória D Optativa
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):

sim* N não

EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)

O corpo ordenado completo dos números reais: enfoque conceituai e pedagógico.
Conjuntos finitos e infinitos. Sequências e séries de números reais. Noções de
topologia na reta. Funções reais: limites e continuidade. Derivada. Fórmula de
Taylor. A Integral de Riemann. Aspectos históricos e epistemológicos dos
conteúdos trabalhados.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina |_| Módulo |_| Estágio
(Licenciaturas)

Internato TCC D PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Conhecer os fundamentos básicos do Cálculo Diferencial e Integral de funções de
uma variável real; desenvolver senso crítico e maior capacidade de análise dos
conceitos desenvolvidos no Cálculo Diferencial e Integral; desenvolver uma visão
integradora dos diversos tópicos desenvolvidos no Cálculo Diferencial e Integral;
desenvolver capacidades técnicas no tratamento dos processos de limite e lógico
dedutivos em geral; desenvolver um domínio amplo e preciso sobre os conteúdos
que irá ministrar no Ensino Fundamental e Médio.
*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Campus Umversltário: Rodovia Celso Garcia dd (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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2EST338 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE MATEMÁTICA NO ENSINO
FUNDAMENTAL

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do
Departamento quanto:

Ao mérito A carga
horária

Visto do Chefe de

Departamento

MATEMÁTICA sim não
^] sim ~a

não

Forma de Oferta:

[Anual U 1° Sem. 2° Sem. Bloco

CARGA HORÁRIA (CH) total: 200 horas
Teórica: O horas Prática: O horas
horas

PCC: Choras EAD: Q horas
horas

Teórico/Prática: Q

Estágio: 200

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):

sim* ^| não

EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)

Etapas do Estágio Curricular Supervisionado: observação da prática escolar,
preparação e execução de planos de ensino de Matemática para o Ensino
Fundamental, elaboração de relatórios. A articulação entre o estudo teórico e os
saberes práticos.

Forma de desenvolvimento da atividade

D Disciplina Q Módulo ^ Estágio
(Licenciaturas)

D Internato D TCC Q PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Conhecer algumas das estratégias da ação educativa para o Ensino Fundamental;
conhecer os conteúdos matemáticos, e respectivas intenções, destinados ao
Ensino Fundamental; refletir e problematizar questões da Educação Matemática;
integrar diversos saberes disciplinares da Matemática, da Pedagogia, das
Ciências da Educação, procurando torná-los relevantes para a prática profissional;
analisar e refletir sobre as situações de ensino e aprendizagem da Matemática e
sobre os problemas da prática profissional do professor, mobilizando
conhecimentos e construindo novos; trabalhar em cooperação e assumir uma
perspectiva profissional na sua futura prática como professores; conhecer
diferenciadas metodologias na abordagem do conteúdo matemático na
perspectiva da Educação Matemática.
*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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2MAT183 - PRÁTICA E METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA l

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do

Departamento quanto:

Ao mérito
A carga
horária

Visto do Chefe de
Departamento

MATEMÁTICA S sim D não sim
não

Forma de Oferta:

^ Anual D 1° Sem. 2° Sem. Bloco

CARGA HORÁRIA (CH) total: 120 horas
Teórica: 60 horas Prática: O horas
horas

PCC: 60 horas EAD: O horas

Teórico/Prática: Q

Modalidade curricular: Obrigatória U Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):
D sim* ^ não

EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)

Concepções dos processos de ensino e de aprendizagem em Matemática no
Ensino Fundamental. Questões éticas e o compromisso social do professor de
Matemática. Tendências pedagógicas para a Educação Matemática no currículo e
na sala de aula do Ensino Fundamental. Avaliação da aprendizagem escolar de
Matemática no Ensino Fundamental. Organização e discussão das ações do
Estágio Curricular Supervisionado. Socialização e discussão de experiências
advindas de práticas do estágio.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina Q Módulo Q Estágio
(Licenciaturas)

Internato TCC PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Conhecer algumas das estratégias da ação educativa para o Ensino Fundamental;
conhecer os conteúdos matemáticos, e respectivas intenções, destinados ao
Ensino Fundamental; refletir e problematizar questões da Educação Matemática;
integrar diversos saberes disciplinares da Matemática, da Pedagogia, das
Ciências da Educação, procurando torná-los relevantes para a prática profissional;
analisar e refletir sobre as situações de ensino e aprendizagem da Matemática e
sobre os problemas da prática profissional do professor, mobilizando
conhecimentos e construindo novos; trabalhar em cooperação e assumir uma
perspectiva profissional na sua futura prática como professores; conhecer
diferenciadas metodologias na abordagem do conteúdo matemático na
perspectiva da Educação Matemática.
*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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2MAT184 - PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA NO ENSINO
FUNDAMENTAL

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do

Departamento quanto:
Ao mérito A carga

horária

Visto do Chefe de
Departamento

MATEMÁTICA IS] sim não
[ZI sim -a-

não

Forma de Oferta:

l Anual D 1° Sem. 2° Sem. Bloco

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Teórica: 30 horas Prática: Q horas
horas

PCC: 30 horas EAD: O horas

Teórico/Prática: o

Modalidade curricular: Obrigatória d Optativa
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):

sim* ^ não

EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)
A Matemática no Ensino Fundamental: aspectos conceituais e didáticos.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC
(Licenciaturas)

PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Conhecer os conteúdos matemáticos do ponto de vista do ensino; refletir e
problematizar questões do ensino de Matemática na Educação Básica; integrar
conhecimentos específicos e pedagógicos do conteúdo, procurando torná-los
relevantes para a prática profissional; analisar e refletir sobre situações de ensino
e de aprendizagem da Matemática no Ensino Fundamental; conhecer proposta de
abordagem do conteúdo matemático na perspectiva da Educação Matemática.
*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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2MAT185 - TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do
Departamento quanto:

Ao mérito A carga
horária

Visto do Chefe de
Departamento

MATEMÁTICA sim Q não sim D
não

Forma de Oferta:

] Anual 1° Sem. 2° Sem. Bloco

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Teórica: 30 horas Prática: Q horas
horas

PCC: 30 horas EAD: Q horas

Teórico/Prática: o

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):
D sim* 1X1 não
EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)

Tendências em Educação Matemática. Elaboração de projetos de
investigação/estudo em Educação Matemática.
Forma de desenvolvimento da atividade

^ Disciplina D Módulo D Estágio
(Licenciaturas)

Internato D TCC ^ PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Conhecer e realizar uma análise crítica das tendências em Educação Matemática;
refletir e discutir a respeito de temas relevantes da Educação Matemática e suas
possíveis implicações pedagógicas; obter uma visão geral da Educação
Matemática como área de conhecimento; elaborar projetos de investigação em
Educação Matemática.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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2MAT186 - INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do

Departamento quanto:
Ao mérito

A carga
horária

Visto do Chefe de
Departamento

MATEMÁTICA sim D não [ZIsim a
não

Forma de Oferta:

l Anual N 1°Sem. 2° Sem. Bloco

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Teórica: 60 horas Prática: O horas
horas

PCC: O horas EAD: O horas

Teórico/Prática: o

Modalidade curricular: Obrigatória U Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):
sim* 1X1 não

EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)
Equações Diferenciais Ordinárias de 1a Ordem e de Ordem Superior. Teoremas
de Existência e Unicidade.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina
(Licenciaturas)

Módulo Estágio Internato TCC PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Conhecer modelos matemáticos e suas aplicações nos diversos campos da
Ciência; construir modelos matemáticos correspondentes a problemas da
natureza; desenvolver técnicas de resoluções de algumas equações diferenciais
especiais; fazer uso carreto de conceitos e técnicas do Cálculo Diferencial e
Integral no estudo de Equações Diferenciais.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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2MAT187 - TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do

Departamento quanto:
Ao mérito A carga

horária

Visto do Chefe de
Departamento

MATEMÁTICA sim Q não S sim D
não

Forma de Oferta:

Anual 1° Sem. D 2° Sem. Bloco

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Teórica: O horas Prática: O horas
horas

PCC: Q horas EAD: Q horas

Teórico/Prática: 60

Modalidade curricular: Obrigatória U Optativa
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):

sim* 1X1 não

EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)

Tratamento da informação: enfoque conceituai e pedagógico para as aulas de
Matemática na Educação Básica. Tabelas e gráficos. Medidas de tendência
central e de dispersão. Análise combinatória. Probabilidade.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo Q Estágio D Internato D TCC
(Licenciaturas)

PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Conhecer e aplicar ideias básicas da metodologia estatística na resolução de
problemas; organizar, descrever, analisar e interpretar dados estatísticos;
compreender conceitos da Estatística, refletindo sobre aspectos didático-
pedagógicos que contribuam para o ensino do tratamento da informação na
Educação Básica.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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2MAT188 - INTRODUÇÃO A MATEMÁTICA FINANCEIRA

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do
Departamento quanto:

Ao mérito A carga
horária

Visto do Chefe de
Departamento

MATEMÁTICA ^ sim D não [3 sim Q
não

Forma de Oferta:

D Anual D 1° Sem. 2° Sem. Bloco

CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas
Teórica: 30 horas Prática: Choras
horas

PCC: Q horas EAD: Q horas

Teórico/Prática: o

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):

sim* [XI não

EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)
Juros simples e compostos. Descontos simples e compostos. Taxa de juros real. Inflação.
Amortizações de empréstimos. Aplicações na Educação Básica.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina |_j Módulo U Estágio
(Licenciaturas)

D Internato D TCC PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Conhecer e aplicar técnicas e fundamentos relativos à Matemática financeira em
situações-problemas do cotidiano, refletindo sobre aspectos didático-pedagógicos
que contribuam para o ensino da Matemática financeira na Educação Básica.
*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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2MAT189 - CÁLCULO NUMÉRICO

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do

Departamento quanto:
Ao mérito A carga

horária

Visto do Chefe de
Departamento

MATEMÁTICA [3 sim não
IZ] sim ~a

não

Forma de Oferta:

D Anual D 1° Sem. 2° Sem. Bloco

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Teórica: O horas Prática: O horas
horas

PCC: O horas EAD: O horas

Teórico/Prática: 60

Modalidade curricular: Obrigatória D Optativa
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):

sim* Kl não

EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)

Algoritmos e Programação. Métodos iterativos para obter raízes de funções reais.
Solução de sistemas lineares: métodos diretos e métodos iterativos. Interpolação
polinomial. Ajuste de curvas. Integração numérica.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo Q Estágio
(Licenciaturas)

Internato TCC D PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Conhecer a aplicação de métodos numéricos na resolução de problemas
específicos; utilizar calculadoras programáveis e/ou microcomputadores;
desenvolver algoritmos de maneira compreensível e de programação simples;
tratar numericamente problemas de outras disciplinas do Ensino Médio e Superior.
*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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2STA025 - ESTATÍSTICA

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do

Departamento quanto:
Ao mérito A carga

horária

Visto do Chefe de
Departamento

ESTATÍSTICA sim não
^ sim D

não

Forma de Oferta:

D Anual D 1° Sem. 2° Sem. D Bloco
CARGA HORÁRIA (CH) total: 30 horas
Teórica: 30 horas Prática: O horas
horas

PCC: O horas EAD: Q horas

Teórico/Prática: o

Modalidade curricular: ^ Obrigatória [_| Optativa
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):
Q sim* ^] não
EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)

Variáveis aleatórias discretas e contínuas. Distribuições de Probabilidade. Noções
de amostragem. Distribuições amostrais. Métodos de estimação de parâmetros.
Forma de desenvolvimento da atividade

^ Disciplina D Módulo Q Estágio Q Internato
(Licenciaturas)

TCC D PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Conhecer e aplicar ideias básicas da metodologia estatística na resolução de
problemas; organizar, descrever, analisar e interpretar dados estatísticos.
*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form. Código 11.764 - Formato A4 (210x297)



d)UNÍVERSÍdAdE
EsTAduAlde LoNdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

83

2FIS144-FÍSICA GERAL

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do
Departamento quanto:

Ao mérito A carga
horária

Visto do Chefe de
DepartamentQ

FÍSICA 1^ sim não
[3 sim D

não

Forma de Oferta:

1^ Anual D 1 ° Sem. Q 2° Sem. D Bloco
CARGA HORÁRIA (CH) total: 120 horas
Teórica: 90 horas Prática: 30 horas
horas

PCC: O horas EAD: Q horas

Teórico/Prática: o

Modalidade curricular: Obrigatória Q Optativa
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):

sim* 1X1 não

EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)
Medidas e unidades. Cinemática. Dinâmica. Energia cinética e trabalho. Energia
potencial. Conservação de energia. Centro de massa. Momento linear. Rotações.
Torque e momento angular. Gravitação. Lei de Coulomb. Lei de Gauss. Potencial
elétrico. Corrente, resistência e força eletromotriz. Campos magnéticos. Campos
magnéticos produzidos por correntes. Otica geométrica.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina |_| Módulo U Estágio
(Licenciaturas)

Internato D TCC D PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Conhecer a aplicação dos conceitos e leis da Física na interpretação do princípio
de funcionamento de instrumentos, dispositivos e fenómenos do cotidiano.
*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Campus Universitirio: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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2EST339 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE MATEMÁTICA NO ENSINO
MÉDIO

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do
Departamento quanto:

Ao mérito A carga
horária

Visto do Chefe de
Departamento

MATEMÁTICA sim Q não l sim
não

D

Forma de Oferta:

l Anual D 1° Sem. 2° Sem. Bloco

CARGA HORÁRIA (CH) total: 200 horas
Teórica: Choras Prática: Q horas
horas

PCC: Q horas EAD: O horas
horas

Teórico/Prática: O

Estágio: 200

Modalidade curricular: Obrigatória |_| Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):
sim* ^ não

EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)

Etapas do Estágio Curricular Supervisionado: observação da prática escolar,
preparação e execução de planos de ensino de Matemática para o Ensino Médio,
elaboração de relatórios. A articulação entre o estudo teórico e os saberes
práticos.

Forma de desenvolvimento da atividade

D Disciplina D Módulo ^ Estágio D Internato
(Licenciaturas)

TCC D PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Conhecer algumas das estratégias da ação educativa para o Ensino Médio;
conhecer os conteúdos matemáticos, e respectivas intenções, destinados ao
Ensino Médio; refletire problematizar questões da Educação Matemática; integrar
diversos saberes disciplinares da Matemática, da Pedagogia, das Ciências da
Educação, procurando torná-los relevantes para a prática profissional; analisar e
refletir sobre as situações de ensino e aprendizagem da Matemática e sobre os
problemas da prática profissional do professor, mobilizando conhecimentos e
construindo novos; trabalhar em cooperação e assumir uma perspectiva
profissional na sua futura prática como professores; conhecer diferenciadas
metodologias na abordagem do conteúdo matemático na perspectiva da
Educação Matemática.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.ucl.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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2MAT190 - PRÁTICA E METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do
Departamento quanto:

Ao mérito A carga
horária

Visto do Chefe de
Departamento

MATEMÁTICA sim não
IS] sim

não
D

Forma de Oferta:

Anual 1° Sem. D 2° Sem. Bloco

CARGA HORÁRIA (CH) total: 120 horas
Teórica: 60 horas Prática: O horas
horas

PCC: 60 horas EAD: O horas

Teórico/Prática: o

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):
D sim* |^| não
EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)

Concepções dos processos de ensino e de aprendizagem em Matemática no
Ensino Médio. Questões éticas e o compromisso social do professor de
Matemática. Tendências pedagógicas para a Educação Matemática no currículo e
na sala de aula do Ensino Médio. Avaliação da aprendizagem escolar de
Matemática no Ensino Médio. Organização e discussão das ações do Estágio
Curricular Supervisionado. Socialização e discussão de experiências advindas de
práticas do estágio.
Forma de desenvolvimento da atividade
^ Disciplina
(Licenciaturas)

Módulo Estágio Internato TCC PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Conhecer algumas das estratégias da ação educativa para o Ensino Médio;
conhecer os conteúdos matemáticos, e respectivas intenções, destinados ao
Ensino Médio; refletir e problematizar questões da Educação Matemática; integrar
diversos saberes disciplinares da Matemática, da Pedagogia, das Ciências da
Educação, procurando torná-los relevantes para a prática profissional; analisar e
refletir sobre as situações de ensino e aprendizagem da Matemática e sobre os
problemas da prática profissional do professor, mobilizando conhecimentos e
construindo novos; trabalhar em cooperação e assumir uma perspectiva
profissional na sua futura prática como professores; conhecer diferenciadas
metodologias na abordagem do conteúdo matemático na perspectiva da
Educação Matemática.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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2MAT191 - PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do

Departamento quanto:
Ao mérito

A carga
horária

Visto do Chefe de
Departamento

MATEMÁTICA sim não
[3 sim a

não

Forma de Oferta:

l Anual L J 1° Sem. 2° Sem. D Bloco
CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Teórica: 30 horas Prática: O horas
horas

PCC: 30 horas EAD: O horas

Teórico/Prática: o

Modalidade curricular: Obrigatória [_J Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):
sim* 1X1 não

EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)
A Matemática no Ensino Médio: aspectos conceituais e didáticos.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina
(Licenciaturas)

Módulo Estágio Internato TCC PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Conhecer os conteúdos matemáticos do ponto de vista do ensino; refletir e
problematizar questões do ensino de Matemática na Educação Básica; integrar
conhecimentos específicos e pedagógicos do conteúdo, procurando torná-los
relevantes para a prática profissional; analisar e refletir sobre situações de ensino
e de aprendizagem da Matemática no Ensino Médio; conhecer proposta de
abordagem do conteúdo matemático na perspectiva da Educação Matemática.
*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
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2MAT192 - FILOSOFIA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do
Departamento quanto:

Ao mérito A carga
horária

Visto do Chefe de
Departamento

MATEMÁTICA ^] sim não
[S] sim "n

não

Forma de Oferta:

Anual 1 ° Sem. Q 2° Sem. D Bloco
CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Teórica: 60 horas Prática: O horas
horas

PCC: Choras EAD: Q horas

Teórico/Prática: o

Modalidade curricular: Obrigatória |_| Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):
sim* 1X1 não

EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)

A natureza do conhecimento matemático considerando diferentes perspectivas
filosóficas, tais como: realismo e idealismo; racionalismo e empirismo; logicismo;
construtivismo; formalismo; falibilismo. Implicações dos fundamentos filosóficos e
epistemológicos para o saber do professor de Matemática e a sua prática docente.
Forma de desenvolvimento da atividade

Kl Disciplina D Módulo D Estágio D Internato
(Licenciaturas)

TCC D PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Conhecer as perspectivas filosóficas clássicas do pensamento sobre a natureza
do conhecimento matemático, esclarecendo suas diferenças quanto à
compreensão do status de realidade dos objetos matemáticos e à legitimação do
uso de técnicas e princípios matemáticos na sala de aula.
*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http.V/www.uel.br
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2MAT193 - HISTÓRIA DA MATEMÁTICA

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do
Departamento quanto:

Ao mérito A carga
horária

Visto do Chefe de
Departamento

MATEMÁTICA ^ sim D não K] sim -D-
não

Forma de Oferta:

l Anual H 1° Sem. 2° Sem. D Bloco
CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Teórica: 30 horas Prática: O horas
horas

PCC: 30 horas EAD: Q horas

Teórico/Prática: o

Modalidade curricular: Obrigatória |_| Optativa
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):

sim* ^ não

EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)

Estudo de tópicos da História da Matemática. Relação entre História da
Matemática e Educação Matemática.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina U Módulo |_| Estágio
(Licenciaturas)

Internato D TCC PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Perceber a História da Matemática como uma forma de associar os
conhecimentos científicos com os problemas que originaram a construção da
Matemática e, como instrumento de ensino, desenvolver ferramentas
metodológicas para o uso da História da Matemática na sala de aula da Educação
Básica; estabelecer relações entre o desenvolvimento social e o desenvolvimento
da Matemática; conhecer o desenvolvimento histórico de alguns conceitos
matemáticos, os diferentes períodos históricos, os principais matemáticos de cada
período e suas relações com o desenvolvimento da matemática e com o
desenvolvimento social e tecnológico da humanidade; reconhecer a natureza
dinâmica do desenvolvimento do conhecimento matemático e o caráter 'não
neutro' do conhecimento matemático; refletir sobre a ideia de que a Matemática
formalizada é precedida por uma Matemática informal e quase empírica, que não
se desenvolve como uma sequência inexorável de teorema acumulados
estabelecidos além de toda a dúvida, mas por uma dialética própria, pelo jogo das
conjecturas mediante a especulação, a crítica e a dinâmica dos interesses práticos
e teóricos.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
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2MAT194 - MODELAGEM MATEMÁTICA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do
Departamento quanto:

Ao mérito
A carga
horária

Visto do Chefe de

Departamento

MATEMÁTICA sim D não sim a
não

Forma de Oferta:

^ Anual D 1° Sem. 2° Sem. Bloco

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Teórica: 30 horas Prática: O horas
horas

PCC: 30 horas EAD: Q horas

Teórico/Prática: o

Modalidade curricular: |Kt Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):
sim* DKI não

EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)
Análise de modelos clássicos e do conteúdo matemático correspondente.
Elaboração de modelos alternativos. Modelagem para o Ensino Fundamental e
Médio. Educação Ambiental e questões socioambientais na Educação
Matemática.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina
(Licenciaturas)

Módulo Estágio Internato TCC PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Perceber a modelagem como: alternativa pedagógica para aulas de Matemática
nos diferentes níveis de escolaridade; uma forma especialmente compreensível
de resolução de problemas, recorrendo a ferramentas matemáticas diversificadas;
uma forma de introdução de novos conceitos ou ideias matemáticas; um estudo
de uma dada situação, recorrendo, se necessário, a ferramentas matemáticas
diversificadas; um veículo para introdução de novos conceitos ou ideias
matemáticas. Compreender, explorar, construir e analisar criticamente modelos
matemáticos simples.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
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2EDU049 - LIBRAS - LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do
Departamento quanto:

Ao mérito
A carga
horária

Visto do Chefe de
Departamento

EDUCAÇÃO sim não
[g] sim D

não

Forma de Oferta:

D Anual ^1° Sem. 2° Sem. Bloco

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Teórica: 60 horas Prática: O horas
horas

PCC: Q horas EAD: Q horas

Teórico/Prática: o

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):
D sim* 1^1 não
EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)

O sujeito surdo: conceitos, cultura e a relação histórica da surdez com a língua de
sinais; análise das tendências educacionais: segregação, inclusão e bilinguismo.
Noções linguísticas de Libras: aspectos lógicos, morfológicos e gramaticais
(sintaxe). Noções básicas contextual izadas de língua de sinais. Análise do
processo de tradução e interpretação: Libras - Português, Português - Libras. O
papel do intérprete. A leitura e a escrita dos surdos. Avaliação da produção dos
estudantes surdos em suas mais diversas manifestações.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina L] Módulo D Estágio
(Licenciaturas)

Internato D TCC D PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Analisar e comparar as culturas (ouvinte / surda); compreender o momento
histórico que os indivíduos surdos passaram e suas implicações no presente;
conhecer as diferenças entre Libras e Língua Portuguesa; adquirir noção básica
de Libras; analisar as dificuldades de leitura e escrita que os estudantes surdos
possuem; conhecer a função do intérprete de Libras; compreender como o
processo de tradução e interpretação em língua de sinais ocorre; analisar textos
produzidos por surdos e os critérios de avaliação para a Língua Portuguesa como
segunda língua.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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2EDU050 - EDUCAÇÃO PARA A INCLUSÃO

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do
Departamento quanto:

Ao mérito A carga
horária

Visto do Chefe de
Departamento

EDUCAÇÃO sim D não 1^1 sim
não

-D

Forma de Oferta:

Anual 1° Sem. 2° Sem. D Bloco
CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas
Teórica: 60 horas Prática: O horas
horas

PCC: O horas EAD: O horas

Teórico/Prática: Q

Modalidade curricular: Obrigatória |_| Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/2009):
sim* 1X1 não

EMENTA (deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos
abrangentes)
Conceito de inclusão, exclusão, preconceito, estereótipos e a relação existente
entre os padrões sociais de normalidade e o julgamento da diferença significativa.
Caracterização dos estudantes que apresentam NEE e seu atendimento
educacional no contexto da escola inclusiva.

Forma de desenvolvimento da atividade

1^1 Disciplina Q Módulo Q Estágio
(Licenciaturas)

d Internato TCC D PCC

Contribuição ao perfil do egresso
Compreender o processo de desenvolvimento da Educação Especial;
compreender o movimento de integração e inclusão dos indivíduos com
necessidades especiais no sistema regular de ensino; conhecer metodologias e
ensino adequadas às diferentes necessidades especiais; conhecer e analisar
alguns procedimentos de ensino favorecedores da inclusão de estudantes com
necessidades especiais no sistema regular de ensino.
*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e
avaliação na forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a
modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.ucl.br
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ARTICULAÇÃO ENTRE AS DISCIPLINAS E OS EIXOS DE CONHECIMENTOS

Eixos de
Conhecimento

Atividades Pedagógicas e
Cargas Horárias

% da Carga
Horária
Total

Conhecimentos
Matemáticos

Cálculo Diferencial e Integral l
18
o

Cálculo Diferencial e Integral II
18
o

Análise Real
12
o

Geometria Plana 60
Geometria Espacial e Desenho
Geométrico

60

Geometria Analítica 90
Matemática Elementar

Fundamentos de Matemática

90
12
o

Estruturas Algébricas
12
o

Algebra Linear
Introdução às Equações Diferenciais
Ordinárias

60

60

Introdução à Matemática Financeira 30
Cálculo Numérico 60

123
o 43,0%

Conhecimentos

pedagógicos
matemáticos

Didática da Matemática 75
Etnomatemática e Tópicos de
Educação para a Cidadania

30

Estágio Supervisionado de Matemática
no Ensino Fundamental

20
o

Estágio Supervisionado de Matemática
no Ensino Médio

20
o

Prática e Metodologia do Ensino de
Matemática l

12
o

Prática e Metodologia do Ensino de
Matemática II

12
o

Prática de Ensino de Matemática no
Ensino Fundamental

60

Prática de Ensino de Matemática no
Ensino Médio

60

Tratamento da Informação na
Educação Básica

60

História da Matemática 60

985 34,4%

Conhecimentos

de Educação
Matemática

Educação Matemática e Tecnologias de
Ensino

90

Tópicos de Educação Matemática
Tópicos de Educação Matemática

75
60

Filosofia na Educação Matemática 60

345 12,1%
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Modelagem Matemática na Perspectiva
da Educação Matemática

60

Conhecimentos
de áreas afins

Produção Textual 30
Estatística 30

Física Geral
12
o

Libras - Língua Brasileira de Sinais 60

Educação para a Inclusão 60

300 10,5%

Total I 2860 100,0%
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