
 

1 

 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanhuns - PE 

2017 

 

 
 



 

2 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

Paulo Henrique Saraiva Câmara 

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Lúcia Carvalho Pinto de Melo UNIVERSIDADE 

DE PERNAMBUCO - UPE REITOR 

Prof. Pedro Henrique de Barros Falcão 

VICE-REITORA 

Profª Maria do Socorro Mendonça Cavalcanti 

PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO - PROGRAD 

Prof. Luiz Alberto Ribeiro Rodrigues 

PRÓ-REITORA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PROPEGE 

Profª Maria Tereza Muniz Cartaxo 

PRÓ-REITOR ADMINISTRATIVO - PROADMI 

Prof. Rivaldo de Albuquerque Mendes 

PRÓ-REITORA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - PRODEP 

Profª Vera Rejane do Nascimento Gregório 

PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC 

Prof. Renato Medeiros Moraes 

COORDENADORA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - CAE 

Profª Gleicy Fátima Medeiros de Souza 

COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DE GRADUAÇÃO - CDG 

Prof. Karl Schurster Veríssimo Sousa Leão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

Campus Garanhuns 

 

Diretora do Campus 
Profa. Dra. Rosângela Estevão Alves Falcão 

 

 

Vice-Diretor 

Prof Ms. Adauto Trigueiro de Almeida Filho 

 

 

Coordenador Setorial de Graduação 

Prof. Dr. Dâmocles Aurélio Nascimento da Silva Alves 

 

 

Coordenador Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa 

Profa. Dra. Carolina de Albuquerque Lima Duarte 

 

Coordenadora de Extensão e Cultura  

Profa Ms. Wanessa da Silva Gomes 

 

 

Coordenador do Curso Licenciatura em Matemática  

Prof. Dr. Maurício Costa Goldfarb 

 

 

Vice Coordenadora 

Profa. Dra. Marilene Rosa dos Santos 

 

 

 
 

Núcleo Docente Estruturante 

 

Prof. Dr Dâmocles Aurélio Nascimento da Silva Alves 

Prof. Ms Felipe Fernando Angelo Barreto 

Prof. Dr Irami Buarque do Amazonas 

Prof. Dra Janaina Viana Barros 

Prof. Ms José Elizângelo Lopes Luna 

Profa. Dra. Marilene Rosa dos Santos 

Prof. Dr. Maurício Costa Goldfarb 

 

 

 

 

 

 

        



 

4 

APRESENTAÇÃO 

 

Fruto de discussões coletivas entre docentes e discentes, o Projeto Político 

Pedagógico do curso de Licenciatura em Matemática, foi reformulado e atualizado a 

partir das necessidades apresentadas durante sua vivência e devido à unificação dos 

cursos de matemática da Universidade de Pernambuco. 

O projeto do curso foi elaborado à luz da reflexão e da análise conjunta de 

todos os segmentos que compõem a graduação dos Campi de Garanhuns, Mata 

Norte e Petrolina, através da proposta de unificação.  

O Projeto de Matemática vislumbra as concepções que norteiam as linhas da 

ação pedagógica das diretrizes curriculares, considerando os desafios impostos pela 

modernidade. 

Fica explícita a preocupação de que a educação superior no Brasil contribui 

para as transformações sociais, históricas, tecnológicas e científicas na sociedade 

contemporânea, no mercado de trabalho e nas exigências do exercício profissional, 

destacando-se pela eficácia e qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão – 

nesse sentido concebe-se a universidade como articuladora de valores culturais, 

científicos que transformam a comunidade. 

A área de matemática abriga as ciências exatas e da natureza e sobre elas se 

debruça o teórico e os novos paradigmas da educação de forma crítica e reflexiva.  

Além desse esforço concentrado para democratizar as oportunidades de 

acesso da população ao Ensino Superior em Pernambuco, a UPE vem envidando 

todos os esforços possíveis no sentido de aumentar o índice de qualificação dos seus 

recursos humanos. 

Este documento expressa o projeto pedagógico de Licenciatura em 

Matemática, os objetivos da formação profissional, bem como o perfil desejado para o 

egresso, e em especial a matriz curricular desenvolvida durante o percurso 

acadêmico. 

A elaboração do documento levou em consideração: 

- Resolução Nº 2 de 1º de Julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, 
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cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e 

para a formação continuada;  

- Parecer CNE/CES 1.302/2001, de 06/11-2001 que estabelece diretrizes 

curriculares nacionais para os cursos de Matemática Bacharelado e Licenciatura; 

- A Base Nacional Comum Curricular (BNCC);  

- As especificações explícitas de conteúdos programáticos mais recentes, 

divulgadas com pontos de verificação de aprendizagem, considerados nos 

mecanismos de avaliação de desempenho do ensino superior (ENADE) – 

Licenciatura em Matemática;  

- As recomendações que constam no Manual de Orientação Para a Elaboração 

do PPC da PROGRAD, o qual já leva em conta as especificações e metas 

estabelecidas pelo PNE aprovado em 2014. 

Complementando este Projeto Pedagógico do Curso de Matemática, 

elaboramos dois outros documentos estreitamente ligados a este documento: 

 Relatório descritivo do cumprimento e da evolução do projeto autorizado; 

 Relatório descritivo da política de qualificação docente. 
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1.  JUSTIFICATIVA DA OFERTA DO CURSO 

 
O direcionamento para o curso de matemática faz com que o aluno adquira 

domínio de conteúdos matemáticos, tanto do ponto de vista elementar como do ponto 

de vista avançado, Os conteúdos elementares são aqueles adequados para o ensino 

fundamental e médio e são tratados nos dois primeiros semestres, visando à 

aquisição de uma base sólida de Matemática Elementar. Estas disciplinas foram 

introduzidas no currículo devido à formação matemática deficiente do aluno 

ingressante. Os conteúdos avançados fornecem uma visão da importância da 

Matemática, quer como ferramenta na resolução de problemas nas diversas áreas do 

conhecimento, quer como sistema abstrato de idéias, refletindo generalizações e 

regularidade. É nas disciplinas avançadas que o aluno desenvolve a compreensão e 

a capacidade de estabelecer ligações entre os vários temas da matemática escolar, 

aprende a tratar, com mais cuidado, os processos dedutivos, as definições, as 

formalizações de um modo geral. 

Para ser um bom professor de Matemática, não basta conhecer o assunto. 

Faz-se necessário um aprendizado de “como fazer”. É nessa perspectiva que o aluno 

vivencia ao longo do curso, as matérias pedagógicas, tratando de perto as questões 

de ordem didática e as teorias de ensino e aprendizagem de acordo com o 

desenvolvimento cognitivo das crianças e adolescentes. 

Já com uma sólida formação matemática e tendo discutido sobre as questões 

do ensino, realizam, sob orientação, em duas etapas (no ensino fundamental e no 

ensino médio), estágios em sala de aula, informando-se sobre a estrutura e o 

funcionamento das escolas, identificando as dificuldades e obstáculos inerentes ao 

aprendizado de certos conteúdos elementares, elaborando atividades de ensino 

usando a tecnologia informática como ferramenta de trabalho, programando e 

executando novas experiências de ensino, quer do ponto de vista matemático, quer 

do ponto de vista metodológico, vivenciando, ainda, uma prática de professor 

pesquisador em sala de aula. 

O curso de Licenciatura em Matemática é de grande importância na região do 

Agreste Meridional, devido ao grande desenvolvimento educacional da região, que 

gera uma grande procura por estes profissionais. A proposta do curso atual tem 

pilares na construção de conhecimentos matemáticos e pedagógicos para a formação 

docente, visando as necessidades da região em relação à Educação Básica. 
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Com nova perspectiva e obedecendo às novas Resoluções do Conselho 

Nacional de Educação, o Curso de Licenciatura em Matemática foi reformulado para 

atender às exigências do MEC, e aprovado, é oferecido desde 2004/1. 

 

CONDIÇÕES DE OFERTA DO CURSO 

 

DENOMINAÇÃO 

O curso denomina-se LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, com base nas 

resoluções do CNE de nº. 01 e 02, de fevereiro de 2002, e foi implantado no 1o 

semestre de 2002 , e teve seu reconhecimento pelo CEE/PE através do parecer nº 

84/2008 – CES, Homologado pela Portaria-SE nº 7532/2008, de 10/11/2008, 

publicada no DOE de 11/11/2008. E Renovação do Reconhecimento do Curso de 

Licenciatura Em Matemática, através do parecer nº 26/2015, Publicado no DOE de 

17/04/2015 pela Portaria SEE nº 1671/2015, de 16/04/2015 e Errata em 01/05/2015. 

 

REALIZAÇÃO – (LOCAL DE EXECUÇÃO) 

 Campus de Garanhuns da Universidade de Pernambuco 

 ENDEREÇO: R. Cap. Pedro Rodrigues, 105 - São José, Garanhuns - PE, 

55295-110 

 TELEFONES: (87) 37618212 – DIREÇÃO  

                            (87) 3761-8210– CENTRAL TELEFÔNICA 

                            (87) 3761-8229 – GRADUAÇÃO  

 

CARGA HORÁRIA DE INTEGRALIZAÇÃO 

 Carga Horária: 3245 horas 

 Integralização mínima: ____ 07 semestres 

 Integralização normal: ____ 08 semestres 

 Integralização máxima: ____ 12 semestres, de acordo com a resolução  CEPE 

nº 082/2016 Art.1. Regulamentar o tempo máximo de integralização para todos 

os cursos de graduação da Universidade de Pernambuco, em um acréscimo 

de 50% sobre a duração regular prevista no projeto pedagógico em vigência do 

curso. 
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REGIME ESCOLAR: semestral 

 

TURNO DE FUNCIONAMENTO 

O curso funciona no horário Noturno, podemos as turmas extras serem ofertadas no 

período Diurno. 

 
MODALIDADE: Presencial 

  
NUMERO DE VAGAS: 60 vagas 

 

É oferecida uma entrada no inicio do ano, com 60 vagas. 

 

FORMA DE INGRESSO DO ALUNO 

O curso de Licenciatura em Matemática tem duas formas de ingresso: O 

Sistema Seriado de Avaliação (SSA) e o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). 

Assim, o preenchimento do total de vagas é feito com 50% via SSA e 50% via 

Sisu. 

Além dessas duas principais modalidades de ingresso, é possível o ingresso 

no curso de licenciatura em matemática através do processo de Mobilidade 

Acadêmica Estudantil, para os casos de reintegração, transferência interna ou 

externa. No caso de transferência externa, o interessado deverá já ter cumprido 25% 

da carga horária do seu curso. Será preciso também comprovar ter menos de 70% 

da carga horária a cumprir para conseguir a transferência. 

 

 Condições de mobilidade e flexibilização do aproveitamento de estudos 
 

O aluno pode ser dispensado de disciplina ou componente curricular, se os 

programas forem equivalentes, informações contidas no Manual do Estudante da 

UPU. 
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2.  OBJETIVO DO CURSO 

 
Preparar professores com uma sólida formação científica, filosófica, técnica e 

experimental, potencializando sua capacidade crítica e criativa, desenvolvendo as 

condições para atuarem na área de educação matemática, seja na Educação Básica, 

seja para ingressarem em curso de pós-graduação a fim de atuarem em instituições 

de nível superior. 

 

3.  PERFIL DO EGRESSO 

 

No momento atual têm sido discutido os campos de atuação e especificidades 

das áreas de formação acadêmica. Neste sentido, buscam-se caracterizar segundo a 

L D B, as Diretrizes e Parâmetros Curriculares que precisam ser considerados, dentre 

outros, os seguintes aspectos, em relação aos egressos: 

 Articulador das dimensões epistemológicas, conteudísticas e das didáticas 

específicas, como condição para a docência da Matemática na Educação Básica. 

 Ter uma visão da contribuição que a aprendizagem da Matemática pode oferecer 

à formação dos indivíduos para o exercício de sua cidadania. 

 Crítico, reflexivo, dialético, permanente construtor e assessor de processos e 

percursos de formação humana, voltada para o desenvolvimento integral do 

educando. 

 Conhecedor e articulador das diversas e variadas dimensões do conhecimento 

humano, possibilitando e proporcionando intervenções na realidade social, 

política, econômica e cultural, facilitando a manutenção de uma sociedade 

democrática. 

 Profissional que respeita e colabora com os projetos e propostas construídos e 

elaborados coletivamente, detentores de enfoques disciplinares, pluri, inter e 

transdisciplinares. 

 Renovador de métodos e técnicas educacionais, orientando seus fins 

pedagógicos numa avaliação constante. 

 Profissional participante da elaboração e construção da proposta político-

pedagógica da instituição de ensino onde atue, sendo capaz de detectar, 

interferir e colaborar no início e ao longo do processo e nos procedimentos de 

sua implantação. 
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 Cooperador das atividades da escola com a família e comunidade, sendo 

também um administrador da heterogeneidade, transmissor cultural e mediador 

intercultural. 

 Profissional ético nas relações pedagógicas, didáticas, históricas e filosóficas, 

respeitador dos sincretismos de pensamento nas relações com funcionários, 

educadores, comunidades e instituições de ensino no meio onde atue. 

 Conhecedor das políticas públicas, voltadas para o atendimento das 

necessidades dos envolvidos no processo educacional. 

 Comprometido com o respeito às diferenças étnicas, de classe social, de gênero, 

de idade, de credo, políticas e partidárias. 

 Disponível para enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, 

do mercado de trabalho e das condições de exercício profissional. 

 Ter uma visão de seu papel social de educador e capacidade de se inserir em 

diversas realidades com sensibilidade para interpretar as ações dos educandos. 

 Ter uma visão de que o conhecimento matemático pode e deve ser acessível a 

todos, e consciência de seu papel na superação dos preconceitos, traduzido pela 

angústia, inércia ou rejeição, que, muitas vezes, ainda estão presentes no 

ensino-aprendizagem da disciplina. 

 Respeitar e valorizar as diferenças: sociais, individuais, ideologias, de gênero, e 

de credos. 

 Comprometer-se com seu desenvolvimento profissional continuado, participando 

de suas entidades de classe e apoiando as lutas referentes à melhoria da 

qualidade educacional. 
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4.  COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO 

ALUNO 

 

 Planejar e desenvolver diferentes experiências didáticas em Matemática, nas 

diversas modalidades de ensino. 

 Mediar o conhecimento, observando as diferenças individuais e dificuldades de 

aprendizagem, referenciados pelos projetos político-pedagógicos institucionais e 

pelas diretrizes curriculares da educação. 

 Proporcionar do conhecimento holístico e interdisciplinar realizando articulação 

entre teoria e prática. 

 Conhecer e dominar os conteúdos básicos do ensino de Matemática que 

constituirão o objeto da atividade docente, adequando-os às atividades escolares 

próprias dos diferentes níveis e modalidades da educação básica. 

 Dominar processos que viabilizem a atuação docente na educação básica. 

 Promover debates que priorizem as questões sociais, políticas e educacionais. 

 Elaborar projetos que favoreçam a intervenção na realidade social, política, 

econômica, educacional e cultural. 

 Socializar a produção do saber nos âmbitos educacional e científico, propiciando 

a reconstrução do conhecimento. 

 Elaborar projetos disciplinares e interdisciplinares, socializando as experiências 

vivenciadas local e nacionalmente. 

 Ter domínio da sistematização, seleção e organização do material bibliográfico e 

didático básicos ao desempenho profissional. 

 Produzir, criticar, construir e mediar conhecimentos no ensino, na pesquisa ou 

em outras modalidades de atuação. 

 Utilizar recursos da informática e da comunicação e novas tecnologias como 

instrumentos para a formação técnico-científico-pedagógica. 
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5.  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 

5.1 FUNDAMENTOS: CONCEPÇÃO METODOLÓGICA 

 

No Curso de Licenciatura em Matemática, entende-se por eixos articuladores 

do currículo um conjunto de pressupostos teórico-metodológicos em torno dos quais 

se organizam os componentes curriculares para a construção de conhecimentos e o 

desenvolvimento de competências e habilidades previstas para a formação 

profissional e do cidadão professor em Matemática. 

A organização da matriz curricular, bem como de alocação de tempos e 

espaços curriculares se expressam da seguinte forma em torno de eixos articuladores 

do currículo: 

 

I – EIXO ARTICULADOR DOS DIFERENTES ÂMBITOS DO CONHECIMENTO 

PROFISSIONAL 

 
Os componentes curriculares estão organizados de forma a contemplar os 

seguintes âmbitos de formação profissional do professor de Matemática, cada um 

abrangendo saberes científicos, filosóficos, técnicos e experiências, necessários à 

ação docente: 

01) Cultural Geral e Profissional; 

02) Conhecimento da Criança, Adolescente e Adulto; 

03) Dimensão Cultural, Social, Política e Econômica da Educação; 

04) Conteúdos Objeto de Ensino; 

05) Conhecimentos Pedagógicos; 

06) Conhecimentos Advindos da Experiência. 

 

II – EIXO ARTICULADOR DA INTERAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO, BEM COMO DO 

DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA INTELECTUAL E PROFISSIONAL. 

 

A produção coletiva será enfatizada nas práticas e nas atividades acadêmicas 

com a finalidade de estimular as reflexões grupais sobre as experiências pedagógicas 

e a socialização dos resultados das produções discentes, preparando o licenciando 

para o exercício da prática democrática e para sua autonomia profissional. 



 

13 

A postura investigativa da prática pedagógica, desenvolvida durante todo o 

curso nas dimensões práticas, também conduzirá à autonomia intelectual e 

profissional, uma vez que se abrem novas possibilidades com o processo de 

investigação.  

A matriz curricular dispõe de oito períodos do componente curricular Prática de 

Ensino que contemplam o desenvolvimento de ações pedagógicas de ensino e 

pesquisa educacional, que serão articuladas por uma disciplina a cada período 

correspondente à referida Prática, da seguinte forma: 

 Prática Profissional I – Tendências da Educação Matemática na perspectiva da 
Formação de Professores 

 Prática Profissional II –   Ensino de Números e Operações. 

 Prática Profissional III – Ensino de Álgebra e Funções. 

 Prática Profissional IV – Ensino de Geometria e Grandezas e Medidas  

 Prática Profissional V – Ensino de Estatística e Probabilidade. 

 Prática Profissional  VI – Laboratório de Ensino de Matemática  

 Prática Profissional VII – Tecnologia da informação e comunicação em educação 

matemática 

III – EIXO ARTICULADOR ENTRE DISCIPLINARIDADE E 

INTERDISCIPLINARIDADE 

 

As atividades acadêmicas, as investigações - objeto das práticas e os estágios 

supervisionados demandarão por conhecimentos de múltiplas disciplinas e 

articulação entre conteúdos diversos, de modo a propiciar aos alunos conhecimentos 

integrados e novos significados das realidades sócio-educacionais. 

A vivência interdisciplinar para resolução de situações-problema certamente 

tornará as fronteiras das disciplinas permeáveis e em permanente interação, 

comunicação e cooperação entre professores, sem diluir o objeto de estudo de cada 

componente curricular, num fazer e refazer permanente do conhecimento. 

 

IV – EIXO ARTICULADOR DA FORMAÇÃO COMUM COM A FORMAÇÃO 

ESPECÍFICA 

 

O curso reúne componente curricular comum ao trabalho educativo de 

professores das diferentes áreas ou níveis de ensino, considerando que muitas 
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temáticas e pressupostos educacionais estão presentes na prática docente em 

qualquer situação de ensino-aprendizagem. 

São componentes curriculares do Núcleo Comum: 

 Língua Portuguesa na Produção do Conhecimento; 

 Libras; 

 Fundamentos Antropológicos da Educação; 

 Fundamentos Sociológicos da Educação; 

 Fundamentos Filosóficos da Educação; 

 Fundamentos Psicológicos da Educação; 

 Metodologia Científica; 

 Organização da Educação Básica; 

 Didática; 

 Avaliação da Aprendizagem; 

 Educação Inclusiva; 

 Educação e relações étnico-raciais. 

 

A matriz curricular prevê também componente curricular para formação comum 

do profissional da área de Matemática: 

 Matemática Básica; 

 Fundamentos de Análise; 

 Fundamentos de Álgebra; 

 Fundamentos de Geometria; 

 

Ao mesmo tempo, o curso contempla conteúdos específicos da formação dos 

professores de Matemática para serem socializados nos níveis fundamental (anos 

finais) e médio, que somente serão encontrados no Projeto de Licenciatura em 

Matemática: Conteúdos-Objeto de Ensino e Conhecimento Advindo da Experiência. 

A articulação entre a formação comum e a formação específica de forma 

integrada e com aprofundamento necessário em todos os componentes curriculares é 

um desafio, que se busca responder nesse eixo articulador. 

 

V – EIXO ARTICULADOR DOS CONHECIMENTOS A SEREM ENSINADOS E DOS 

CONHECIMENTOS FILOSÓFICOS, EDUCACIONAIS E PEDAGÓGICOS QUE 

FUNDAMENTAM A AÇÃO EDUCATIVA. 
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O conhecimento das dimensões cultural, social, política e econômica da 

educação e os conhecimentos que fundamentam a ação educativa estão presentes 

nas situações-problema para embasar as interpretações de realidades e as 

intervenções educacionais. 

Nos diversos âmbitos da formação, existem componentes curriculares teóricos, 

filosóficos e psicopedagógicos que se articulam, propiciando um saber cada vez mais 

integrado. 

Este eixo deverá estar presente em todos os componentes, tendo como 

componente curricular privilegiado o Estágio Supervisionado. 

Neste eixo, há componentes curriculares obrigatórios, porque serão entendidos 

como indispensáveis ao professor de Matemática, e outros eletivos por opção do 

aluno para aqueles que desejam se aprofundar em determinadas áreas do saber 

profissional e/ou necessários ao exercício da cidadania. 

 

VI – EIXO ARTICULADOR DAS DIMENSÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS 

 

A proposta pedagógica foi elaborada no sentido de propiciar uma articulação 

constante entre as dimensões práticas e teóricas. Nesse sentido, um componente 

curricular será considerado teórico ou prático pela predominância que ele aborda os 

objetos de estudo.  

Dessa forma, são componentes curriculares de abordagem teórica às 2.205 

horas previstas para os conteúdos curriculares de natureza científico-cultural, embora 

no  interior desses componentes, articulem-se as teorias com a sua dimensão prática. 

São componentes curriculares de abordagem prática: 200 horas de atividades 

integradoras; 420 horas previstas para os sete ciclos de prática e 420 horas em 

quatro ciclos de estágio supervisionado, totalizando 3245 horas. 

 

 

 

5.2 MATRIZ CURRICULAR POR ÂMBITO DE FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Obs. Considerando-se que a Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 determina 100 

dias letivos por semestre, as cargas horárias de 30 e 60h constantes na matriz 

[ar1] Comentário: Colocar a matriz 
de cada Campi. 
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curricular, são cargas horárias mínimas cujas aulas deverão prolongar-se até o 

final do período letivo. 

 

DISCIPLINAS ELETIVAS 

 

 

COMPONENTES ELETIVOS 

C.HORÁRIA 

TEÓRICA 

C.HORÁRIA 

PRÁTICA 

C.HORÁRIA 

TOTAL 

Tópicos de Matemática Discreta    30 - 30 

Inferência Estatística  30 - 30 
Introdução à Criptografia  30 - 30 
Educação de Jovens e Adultos e o Ensino da 

Matemática  

30 - 30 

Teoria dos Conjuntos 30 - 30 
Estatística Aplicada à Educação 30 - 30 
Estruturas Algébricas II  30 - 30 
Teoria dos Conjuntos II  30 - 30 
Educação Especial e o Ensino da Matemática  30 - 30 
Etnomatemática 30 - 30 
Tendências no Ensino da Matemática  30 - 30 
Tópicos de Lógica Matemática 30 - 30 
Geometria Diferencial  30 - 30 
Introdução a Variáveis Complexas  30 - 30 
Analise Real III  30 - 30 
Cálculo IV  30 - 30 
Programação Linear  30 - 30 
Metodologia do Ensino da Matemática  30 - 30 
Equações Diferenciais II  30 - 30 
Espaços Métricos 30 - 30 
Pesquisa em Educação Matemática  30 - 30 
Introdução a Topologia  30 - 30 
Psicologia da Educação Matemática  30 - 30 
Resolução de Problemas  30 - 30 
Tecnologias Educacionais  30 - 30 
Tópicos de Geometria Analítica e Álgebra Linear  30 - 30 
Teorias da Aprendizagem no Ensino da Matemática  30 - 30 
Filosofia da Educação Matemática 30 - 30 
Introdução ao Cálculo Numérico 30 - 30 
Introdução a Termodinâmica 30 - 30 
Óptica Geométrica 30 - 30 
Introdução a física matemática 30 - 30 
Introdução a mecânica estatística 30 - 30 
Eletricidade Básica 30 - 30 

[ar2] Comentário: Preencher com as 
disciplinas eletivas de cada Campi. 
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5.3 MATRIZ CURRICULAR SEQUENCIAL POR PERÍODO 

5.3.1 Campus Garanhuns 
 

 

PERÍODO: 1º 

 

COMPONENTE CURRICULAR 

 

CH 

TEÓRICA 

CH 

PRÁTICA 

PRÉ-REQUISITO 

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

METODOLOGIA DO 

TRABALHO CIENTÍFICO  
30 - - 

P
R

Á
T

IC
A

 

PRÁTICA PROFISSIONAL I  30 30 

 

- 

 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

 

 

MATEMÁTICA BÁSICA I 
60 - - 

 

GEOMETRIA PLANA 
30 - - 

CONTAGEM E 

PROBABILIDADE 
60 - - 

 

INTRODUÇÃO À LÓGICA 

MATEMÁTICA 

30 15 - 

 

N
Ú

C
L

E
O

 

C
O

M
U

M
 

 

LINGUA PORTUGUESA 
60 - - 

TOTAL 300 45  

PERÍODO: 2º 

 

COMPONENTE CURRICULAR 

 

CH 

TEÓRICA 

CH 

PRÁTICA 

PRÉ-REQUISITO 

P
R

Á
T

IC
A

 

PRÁTICA PROFISSIONAL II  30 30 

 

- 

 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

 

 

MATEMÁTICA BÁSICA II 
60 - - 

 

GEOMETRIA ESPACIAL 
30 - - 

GEOMETRIA ANALÍTICA 60 - - 
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ELEMENTOS DE 

ESTATÍSTICA 

60 - - 

 

N
Ú

C
L

E
O

 

C
O

M
U

M
 

  

 

FUNDAMENTOS 

PSICOLÓGICOS DA 

EDUCAÇÃO 

60 - - 

TOTAL 300 30  

PERÍODO: 3º 

 

COMPONENTE CURRICULAR 

 

CH 

TEÓRICA 

CH 

PRÁTICA 

PRÉ-REQUISITO 

P
R

Á
T

IC
A

 

PRÁTICA PROFISSIONAL III  30 30 

 

- 

 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

 ÁLGEBRA LINEAR I 60 - - 

PROGRESSÕES E 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 
60 - - 

CÁLCULO I 60 - - 

 

N
Ú

C
L

E
O

 

C
O

M
U

M
 

  

ORGANIZAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO NACIONAL 

EDUCAÇÃO 

60 - - 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 30 - - 

TOTAL 300 30  

PERÍODO: 4º 

 

COMPONENTE CURRICULAR 

 

CH 

TEÓRICA 

CH 

PRÁTICA 

PRÉ-REQUISITO 

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

DIDÁTICA DA MATEMÁTICA  30 - - 

P
R

Á
T

IC
A

 

PRÁTICA PROFISSIONAL IV  30 30 

 

- 

 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

 

ÁLGEBRA LINEAR II 60 - - 

CÁLCULO II 60 - - 
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N
Ú

C
L

E
O

 

C
O

M
U

M
 

  

DIDÁTICA 60 - - 

FUNDAMENTOS 

ANTROPOLÓGICOS DA 

EDUCAÇÃO 60 - - 

TOTAL  300 30  

PERÍODO: 5º 

 

COMPONENTE CURRICULAR 

 

CH 

TEÓRICA 

CH 

PRÁTICA 

PRÉ-REQUISITO 

P
R

Á
T

IC
A

 

PRÁTICA PROFISSIONAL V  30 30 

 

- 

 

E
S

T
Á

G
IO

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 30 60 - 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

 

INTRODUÇÃO A TEORIA DOS 

NÚMEROS 
60 - - 

ELEMENTOS DE FÍSICA 60 - - 

CÁLCULO III 60 - - 

 

N
Ú

C
L

E

O
 

C
O

M
U

M
 

  

FUNDAMENTOS 

SOCIOLÓGICOS DA 

EDUCAÇÃO 

60 - - 

TOTAL 300 90  

PERÍODO: 6º 

 

COMPONENTE CURRICULAR 

 

CH 

TEÓRICA 

CH 

PRÁTICA 

PRÉ-REQUISITO 

P
R

Á
T

IC
A

 

PRÁTICA PROFISSIONAL VI  30 30 

 

- 

 

E
S

T
Á

G
IO

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

II 
30 60 - 
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E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

 

ELETIVA I 30 - - 

INTRODUÇÃO ÁS 

ESTRUTURAS ALGÉBRICAS 
60 - - 

 

N
Ú

C
L

E
O

 

C
O

M
U

M
 

  

FUNDAMENTOS 

FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO 
60 - - 

EDUCAÇÃO E RELAÇÃO 

ÉTNICO-RACIAIS 
30 - - 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 60 - - 

TOTAL 300 90  

PERÍODO: 7º 

 

COMPONENTE CURRICULAR 

 

CH 

TEÓRICA 

CH 

PRÁTICA 

PRÉ-REQUISITO 

P
R

Á
T

IC
A

 

PRÁTICA PROFISSIONAL VII  30 30 

 

- 

 

E
S

T
Á

G
IO

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

III 
30 90 - 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

 

ELETIVA II 30 - - 

ANÁLISE MATEMÁTICA I 60 - - 

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 

ORDINÁRIAS 
60 - - 

 

N
Ú

C
L

E
O

 

C
O

M
U

M
 AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM 
60 - - 

PROJETO DE PESQUISA I 30 30 - 

TOTAL 300 120  

PERÍODO: 8º 

 

COMPONENTE CURRICULAR 

 

CH 

TEÓRICA 

CH 

PRÁTICA 

PRÉ-REQUISITO 
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Ano de Entrada 2014.1 

PER. 1º CÓD.  DISCIPLINAS CH Créd.  
PRÉ-

REQUISITO 
TEORIA  PRÁTICA  TOTAL 

   
Fundamentos Sócio-

Antropológicos da 

Educação 
60 - 60  04  

Geometria 

Experimental e 

Gráfica  
60  -  60  04 

 

Matemática Básica I  60  -  60  04 
 

Metodologia 

Científica  
60  -  60  04 

 

Prática Pedagógica 1  30  30  60  04 
 

AACC  -  -  -  Extra 
 

TOTAL  300  0  300  20 
 

PER. 2º CÓD.  DISCIPLINAS CH Créd.  
PRÉ-

REQUISITO 
TEORIA  PRÁTICA  TOTAL    

Fundamentos 

Filosóficos da 

Educação  
60  -  60  04  

Geometria Espacial  60  -  60  04  
Geometria 

Experimental 

Gráfica 
Introdução à Lógica 

da Matemática  
30  -  30  02 

 

Matemática Básica II  60  -  60  04  
Matemática Básica 

I 
Princípios de 

Contagem  
60  -  60  04 

 

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

HISTÓRIA DA MATEMÁTICA  60 - 

 

- 

 

TEORIAS DA 

APRENDIZAGEM 
30 - - 

E
S

T
Á

G
IO

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

IV 
30 90 - 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

 

ELETIVA III 30 - - 

ANÁLISE MATEMÁTICA II 60 - - 

 

N
Ú

C
L

E
O

 

C
O

M
U

M
 

PROJETO DE PESQUISA II 30 30 - 

LIBRAS 60 - - 

TOTAL 300 120  
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Prática Pedagógica II  30  30  60  03 
 

AACC  -  -  -  Extra 
 

TOTAL  300  30  330  21 
 

SUBTOTAL  600  30  630  41 
 

 
PER. 3º  CÓD.  DISCIPLINAS CH Créd.  PRÉ-REQUISITO 
TEORIA  PRÁTICA  TOTAL 

   
Álgebra  60  -  60  04  
Cálculo Diferencial e 

Integral I  
60  -  60  04  

Matemática Básica 

II 
Matemática 

Computacional  
30  -  30  02 

 

Geometria Analítica  60  -  60  04 
 

Psicologia do 

Desenvolvimento  
60  -  60  04 

 

Prática Pedagógica 

III  
30  30  60  03 

 

AACC  -  -  -  Extra 
 

TOTAL  300  30  300  21 
 

PER. 4º  CÓD.  DISCIPLINAS CH Créd.  PRÉ-REQUISITO 
TEORIA  PRÁTICA  TOTAL    

Álgebra Linear I  60  -  60  04  
Geometria 

Analítica 

Cálculo Diferencial e 

Integral II  
60  -  60  04  

Cálculo I e 

Geometria 

Analítica 
Etnomatemática  30  -  30  02 

 
Psicologia da 

Aprendizagem  
60  -  60  04 

 

Didática  60  -  60  04 
 

Prática Pedagógica 

IV  
30  30  60  03 

 

AACC  -  -  -  Extra 
 

TOTAL  300  30 330  21 
 

SUBTOTAL  600  60 630  42 
 

 
PER. 5º CÓD.  DISCIPLINAS  CH  Créd.  PRÉ-REQUISITO 
TEORIA  PRÁTICA  TOTAL 

   
Álgebra Linear II  60  -  60  04  Álgebra Linear I 
Estruturas 

Algébricas  
60  -  60  04 

 

Cálculo 

Diferencial e 

Integral III  
60  -  60  04  Cálculo II 

Eletiva  30  -  30  02 
 

Tecnologias 

Aplicadas ao 

Ensino da 

Matemática  

30  -  30  02 
 

Prática Pedagógica 

V  
30  30  60  03 

 

Estágio 

Supervisionado I  
30  60  90  

2-2 

Extra  
Didática e Prática 

II,III e IV 
AACC  -  -  -  Extra 

 
TOTAL  300  90  390  23 

 
PER. 6º CÓD.  DISCIPLINAS  CH  Créd.  PRÉ-REQUISITO 
TEORIA  PRÁTICA  TOTAL    

Cálculo 60  -  60  04  Cálculo III 
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Diferencial e 

Integral IV  

Física I  60  -  60  04  
Geometria 

Analítica e Cálculo 

I 
História da 

Matemática  
60  -  60  04 

 

Organização da 

Educação Nacional  
60  -  60  04 

 

Eletiva  30  -  30  04 
 

Prática Pedagógica 

VI  
30  30  60  03 

 

Estágio 

Supervisionado II  
30  60  90  

2-2 

Extra  
Estágio 

Supervisionado I 
AACC  -  -  -  Extra 

 
TOTAL  330  90  420  27 

 
SUBTOTAL  630  180  810  50 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER. 7º CÓD.  DISCIPLINAS CH Créd.  PRÉ-REQUISITO 
TEORIA  PRÁTICA  TOTAL 

  
Equações 

diferenciais  
60  -  60  04  Cálculo IV 

Avaliação 

Educacional 

Escolar  
30  -  30  02 

 

Libras  60  -  60  04 
 

Estatística  60  -  60  04  
Princípios de 

Contagem 
Eletiva  30  -  30  02 

 
Prática 

Pedagógica VII  
30  30  60  03 

 

Estágio 

Supervisionado 

III  
30  90  120  

2-3 

Extra  
Estágio 

Supervisionado II 

AACC  -  -  -  Extra 
 

TOTAL  300  120  420  24 
 

PER. 8º CÓD.  DISCIPLINAS CH Créd.  PRÉ-REQUISITO 
TEORIA  PRÁTICA  TOTAL    

Análise 

Matemática I  
60  -  60  04  Cálculo III 

Cálculo 

Numérico  
60  -  60  04 

 

Matemática 

Financeira  
60  -  60  04 

 

TCC  30  -  30  02 
 

Eletiva  30  -  30  02 
 

Prática 

Pedagógica VIII  
30  30  60  03 

 

Estágio 

Supervisionado 

IV  
30  90  120  

2-3 

Extra 

Estágio 

Supervisionado III 

e 

Metodologia 

Científica 
AACC  -  -  -  Extra 

 
TOTAL  300  120  420  24 

 
SUBTOTAL  600  240  840  48 

 
 2430  510  2910  181 
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5.4 Atividades Complementares 

As propostas de Atividades Complementares ao curso de Licenciatura em Matemática são 

atividades diversas, de cunho acadêmico-científico-cultural, que fazem parte da vida escolar do 

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

manterá uma pasta para cada estudante, contendo os documentos que ele apresentar durante o 

curso. E a Coordenação de Curso armazenará as informações por meio de planilhas eletrônicas. 

As regras para consignação das horas-aula de atividades acadêmico-científico-culturais são 

determinadas pelo colegiado de Curso, que deve atualizar as regras sempre que necessário. 

Tais atividades, dada sua “amplitude e rica dinâmica”, não devem ser confundidas com o 

estágio curricular supervisionado e com as atividades curriculares previstas no 

desenvolvimento regular das disciplinas do Curso de Licenciatura em Matemática. 

Todo o discente matriculado no curso de Licenciatura em Matemática da UPE – Campus 

Garanhuns deverá cumprir uma carga horária mínima de duzentas horas (200h) durante o 

curso, podendo, estas horas, serem realizadas em período que melhor aprouver ao discente. A 

carga horária máxima para cada tipo de atividade complementar deverá estar de acordo como o 

Barema para Atividades Acadêmicas Cientificas e Culturais ( Quadro  abaixo), de forma que o 

discente busque, ao menos, três tipos de atividades complementares diferentes ao longo do 

curso. As atividades complementares poderão ser realizadas ao longo de todo o curso de 

Licenciatura em Matemática, desde que registradas, com comprovantes cabíveis, e respeitadas 

as definições anteriores. 
 

 

 

 

 

 

Quadro- Barema para Atividades Acadêmicas Cientificas e Culturais 

 
  

 

 

*Obs.: Os cursos de atualização e aperfeiçoamento na modalidade à distância serão 

válidos, quando de Instituição de Ensino Superior for devidamente reconhecida pelo 

MEC.  

 

5.5 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

O término do Curso está condicionada a um trabalho de conclusão o qual terá a 

finalidade de completar a formação do docente, em termos acadêmico-científicos. O 

trabalho a ser entregue pelo aluno poderá ser uma monografia, ou um artigo (quando 
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enviado em evento acadêmico com ISSN ou revista indexada), sob a orientação de 

um docente efetivo da unidade de ensino. 

O trabalho de conclusão de curso deve ser desenvolvido em uma das seguintes 

linhas de pesquisa: Matemática Teórica e Desenvolvimento Matemático; Matemática 

Aplicada; Ensino da Matemática, Desenvolvimento e Tecnologia. 

A apresentação da produção escrita deverá ser analisada por banca 

examinadora 30 dias antes da defesa, onde a banca deverá ser composta pelo 

professor Orientador, que preside e indica os outros 2 (dois) membros, dentre os 

quais um deve pertencer ao quadro de professores da UPE. Caso o co-orientador 

seja integrante da banca, esta deverá ser composta por 4 (quatro) membros. Poderão 

ser integrantes da banca examinadora estudantes de pós-graduação stricto sensu. 

Após análise da produção escrita, os examinadores deverão entregar um parecer 

para que sejam feitas as adequações propostas. Em seguida, o aluno deverá 

entregar e apresentar a versão final do trabalho de conclusão de curso. 

Salienta-se que no decorrer do componente Curricular Projeto de Pesquisa I faz-

se necessário a submissão de trabalhos que envolvam seres humanos no Comitê de 

Ética da UPE. 

 

6. ESTAGIO CURRICULAR 

 

a) CONCEPÇÃO DE ESTÁGIO 

O estágio, enquanto elemento essencial na formação profissional caracteriza-

se como um momento curricular de natureza pedagógica, tendo como âncora as 

políticas de formação profissional, devendo ocorrer em instituições oficiais, unidades 

de Ensino – espaço onde o/a estagiário/a desenvolverá o papel de professor/a a partir 

da articulação teoria/prática. 

 Na qualidade de profissional do ensino, esse/a estagiário/a deverá ser capaz 

de problematizar e propor soluções alternativas no contexto específico de sua prática, 

pautando-se nos princípios da ética, da participação, do diálogo, da articulação com 

os conhecimentos científicos e filosóficos, construídos ao longo da história da 

humanidade na perspectiva de efetivação da interdisciplinaridade. Com efeito, o 

estágio curricular, num contexto amplo, deverá concretizar o movimento prática–

teoria / prática-ação / reflexão-ação. 

 

[ar3] Comentário: Texto neste 
modelo de PPC retirado de Petrolina, 
porém o novo está sendo elaborado 
pelo Campus Mata Norte de acordo 

com reunião. 
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 Para tanto, o estágio representa um processo de formação profissional dos/as 

graduandos/as, consolidando-se a partir das atividades desenvolvidas in locus e que 

não se restringem apenas à sala de aula, mas a toda uma dinâmica evocada pela 

escola, ou seja, ao planejamento, à avaliação das situações didáticas, à organização 

administrativa e pedagógica entre outras. 

 Nesse sentido, o artigo 1º e 2º da LDB, bem como o artigo 3º, XI, e tal como 

expressa, sob o conceito no parecer CNE/CP 9/2001, o estágio curricular é o 

momento de efetivar, sob a supervisão de um/a profissional experiente, um processo 

de ensino-aprendizagem, que se tornará concreto e autônomo quando da 

profissionalização desse/a estagiário/a. 

 Com isso, serão promovidas formas internas de debate na instituição de 

origem, nas instituições campo de estágio, nos grupos de estágio no sentido de 

socializar, refletir e discutir a produção do conhecimento desenvolvido pelos/as 

estagiários/as. 

 

b - OBJETIVOS 

 

 Compreender a organização do trabalho educativo na escola e as várias 

instâncias participação na instituição escolar. 

 Articular os princípios da ética democrática, da participação e do diálogo, 

atuando como profissionais e cidadãos. 

 Compreender o contexto e as relações em que está inserida a prática 

educativa. 

 Articular conteúdos e metodologias a partir dos pressupostos epistemológicos. 

 Analisar o percurso de aprendizagem formal e informal do aluno, identificando 

características cognitivas, afetivas, processo de desenvolvimento, formas de 

acessar e processar conhecimentos, possibilidades e obstáculos. 

 Criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas eficazes para a 

aprendizagem dos/as alunos/as, utilizando os conhecimentos das áreas de 

forma interdisciplinar. 

 Planejar estratégias de comunicação dos conteúdos, sabendo eleger as mais 

adequadas, considerando a diversidade dos alunos, os objetivos das 

atividades propostas e as características dos próprios conteúdos. 
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 Utilizar estratégias diversificadas de avaliação da aprendizagem a partir de 

seus resultados e formular propostas de intervenção pedagógica, 

considerando o desenvolvimento de diferentes capacidades dos alunos. 

 Participar coletiva e cooperativamente da elaboração, gestão, desenvolvimento 

e avaliação do projeto politico-pedagógico da instituição, atuando em 

diferentes contextos da prática profissional, além da sala de aula.  

 Desenvolver estratégias em atividades artísticas e culturais. 

 Conhecer as atividades administrativas, financeiras e pedagógicas da 

instituição.  

 Confrontar as observações, os resultados, os eventos, as atividades práticas e 

outras, tendo em vista a elaboração de relatório final. 

c - CONTEÚDOS CURRICULARES 

 

 Os conteúdos curriculares perpassam a dinâmica do amplo contexto escolar, 

em seus aspectos gerais, concretizando-se nas ações, nas metas, no projeto político 

pedagógico e administrativo da escola, reiterando ainda sobre os conhecimentos 

específicos da área como componentes curriculares, compreendendo: 

 

 Regência em turma de Ensino Fundamental e Médio.  

 Articulação entre o estágio e as atividades de pesquisa em prática 

desenvolvida pelos/as alunos/as desta Unidade de Ensino. 

 Elaboração do projeto de estágio.  

 Elaboração do relatório de estágio.  

 Socialização, reflexão e discussão da produção do conhecimento desenvolvido 

pelo/a estagiário/a. 

 
DISPENSAS POR APROVEITAMENTO DE ATIVIDADES DOCENTE 
 
a) DISPENSA DO ESTAGIÁRIO EM DECORRÊNCIA DO APROVEITAMENTO DE 

ATIVIDADES DOCENTES.  

Para os/as alunos/as que estejam em efetivo exercício regular da atividade 

docente na educação básica, o estágio curricular supervisionado poderá ser reduzido, 

no máximo, em até 200 horas, segundo parágrafo único da Resolução CNE/CP2, de 

19 de fevereiro de 2002. 
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O/a aluno/a que comprovar, com documento, o efetivo exercício regular da 

atividade docente na educação básica, será liberado do Estágio Supervisionado III e 

parte do Estágio Supervisionado IV, devendo cumprir os estágio I e II. 

 

7. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

O processo avaliativo desta proposta pedagógica objetiva possibilitar ao 

licenciando a superação dos problemas encontrados no processo ensino-

aprendizagem, e nos resultados alcançados pela apreensão das diversas áreas de 

formação, a capacidade de acionar os conhecimentos construídos e vivenciados em 

sua formação profissional. 

Nas diversas áreas de formação o licenciando será avaliado através de: 

 Auto-avaliação; 

 Participação ativa; 

 Freqüência mínima observada na lei; 

 Relatórios; 

 Elaboração de projetos e propostas de intervenção; 

 Planejamentos e planos de situações didáticas; 

 Reflexão escrita subjetiva; 

 Ensaio monográfico; 

 Artigo 

 Verbalização e observação qualitativa; 

 Seminários; 

 Painéis. 

Estes critérios serão conduzidos pelos professores, devendo ser aplicados de 

forma qualitativa e processual. 

A verificação do desempenho discente é realizada por período letivo, da seguinte 

forma: 

a) a frequência é obrigatória, considerando-se reprovado num componente curricular 

o aluno que não comparecer, pelo menos, a 75% das aulas teóricas ou práticas, 

computadas separadamente, 

b) a verificação do aproveitamento será feita por componente curricular e por período, 

compreendendo: 
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 Avaliações parciais, na forma de exercício ou trabalhos escolares, ao 

longo do período. Para cada disciplina serão efetuadas, no mínimo, 2 

(duas) avaliações por semestre; 

 Exame final dos conteúdos do período, destinado à avaliação da 

capacidade de domínio da matéria ensinada, para os alunos que não 

obtiveram média 7,0 nas unidades letivas. 

A avaliação do rendimento escolar será expressa em graus numéricos de 0 

(zero) a 10 (dez). Na distribuição das médias, deve-se apurar até a segunda decimal, 

não sendo permitido o arredondamento. 

Em cada componente curricular, o aluno será: 

 promovido por média e dispensado do exame final, se obtiver média 

igual ou superior a 7,0 (sete) e 75% ou mais de freqüência; 

 submetido a exame final, se obtiver média igual ou superior a 3,0 (três)  

e 75% ou mais de freqüência; 

 aprovado, após exame final, se obtiver média igual ou superior a 5,0 

(cinco); 

 reprovado sem direito a exame final, se obtiver média inferior a 3,0 (três) 

ou menos de 75% de freqüência. 

 

7.1 SEGUNDA CHAMADA  
 

É permitido ao aluno que perdeu a avaliação parcial (em até duas provas 

regulares) ou exame final de um determinado componente curricular requerer uma 

segunda chamada. A matéria da segunda chamada será a ministrada até a última 

aula anterior à aplicação da respectiva avaliação (Regimento Geral da UPE - Art. 

187). 

Para fazer a solicitação, o estudante deverá preencher um requerimento único, 

justificando a ausência no prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis após a realização 

da avaliação.  

 
 

7.2 REVISÃO DE PROVA  
 

O estudante poderá solicitar a revisão do resultado das avaliações à 

Coordenadoria do Curso no prazo de até três dias úteis após a divulgação da nota 

(Resolução CEPE nº 030/2015). A revisão deverá ser procedida pelo (a) professor(a) 
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na presença do estudante, obedecendo aos mesmos critérios pedagógicos adotados 

na avaliação geral da turma. Serão estabelecidos data e horário, com antecedência 

mínima de três dias úteis, pelo setor responsável, no prazo máximo de uma semana. 

Caso o estudante não fique satisfeito com o resultado da revisão, a legislação 

em vigor permite ao estudante solicitar ao colegiado de curso uma banca 

examinadora no prazo de até três dias úteis à divulgação da nota revisada, 

considerando o Art. 188 do Regimento Geral da UPE. 
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8. INFRAESTRUTURA DE APOIO AO CURSO 

 

No tocante às instalações físicas o curso dispõe de quatro salas de aula e um 

laboratório de Matemática / Física. Além disso, está disponível para os cursos do 

campus dois laboratórios de informática, uma biblioteca, um auditório com 70 

lugares e uma sala de videoconferência. 

 

8.1. BIBLIOTECA 

 

A Biblioteca da Universidade de Pernambuco Campus Garanhuns é uma 

unidade setorial interligada pelo Sistema Pergamum, que tem por objetivo dar suporte 

informacional às atividades de cunho educacional, científico, tecnológico e cultural em 

conformidade com as áreas de competência dos cursos de licenciatura e 

bacharelados em saúde do Campus. 

Disponibiliza 5 (cinco) computadores conectados a internet, sendo um 

exclusivo para consulta ao acervo e acesso ao portal de periódicos da CAPES, com 

horário de funcionamento das 8h às 21h. 

 Permite acesso livre ao acervo e disponibiliza coleções nacionais e 

internacionais. Para tanto, mantém corpo funcional com 2 (duas) Bibliotecárias e 2 

(dois) Auxiliares de Biblioteca. 

Entre os principais serviços informacionais disponibilizados, encontram-se: 

consulta ao acervo, empréstimos domiciliares, renovações e reservas de materiais 

bibliográficos (apenas presencial), pesquisa bibliográfica e elaboração de ficha 

catalográfica conforme AACR2. 

 

9. CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO 
 

Em cumprimento à estratégia 7, da meta 12, do Plano Nacional de Educação (PNE) 

2014-2024, o currículo do curso dedicará 10% da carga horária do total de créditos exigidos na 

integralização para a extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas 

de grande pertinência social. As ações serão executadas sob a forma de programas, projetos, 

cursos e eventos que poderão ser inseridos em componentes curriculares do curso. 
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10. CORPO DOCENTE 

Atualmente, o colegiado do curso é composto por 9 docentes, sendo 05 

doutores, 02 em processo de doutoramento, 02 mestres. Dos 9 professores, 4 têm 

contrato em tempo integral (40 horas) com Dedicação Exclusiva. Além desses 

docentes, o colegiado conta com professores de outros cursos dessa mesma 

unidade. 

 

Quadro. Professores do curso Licenciatura em Matemática 

Docente Titulação  

Dâmocles Aurélio Nascimento da Silva Alves Doutor 

Diógenes Maclyne Bezerra de Melo Doutorando 

Felipe Fernando Ângelo Barreto Mestre 

Irami Buarque do Amazonas Doutor 

Itacira Ataide Silva Doutoranda 

Janaina Viana Barros Doutora 

José Elizângelo Lopes Luna Mestre 

Marilene Rosa dos Santos Doutora 

Maurício Costa Goldfarb Doutor 

 

 

 

Docente Titulação  

Alzinete Diniz da Silva Especialista 

Carla Saturnina Ramos de Moura Mestre 

Claudemiro de Lima Junior Doutor 

Érick Macedo de Carvalho Mestre 
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Evanilson Landim Alves Doutorando 

Iracema Campos Cusati Doutora 

João Paulo Carneiro Barbosa Doutorando 

Lemerton Matos Nogueira Mestre 

Lucília Batista Pereira Dantas Doutora 

Maria Aline Rodrigues de Moura Doutoranda 

Nancy Lima Costa Mestre 

 

 

 

 

11. EMENTÁRIO 

 

A seleção e o ordenamento das ementas e dos conteúdos dos diferentes âmbitos de 

conhecimento que compõem a malha curricular para formação do Professor de 

Matemática foram discutidos e definidos pelo corpo de professores que compõem os 

cursos de licenciatura da Universidade de Pernambuco, dos Campi Garanhuns, Mata 

Norte e Petrolina, conforme a Resolução CNE/CPE Nº 3, de 18 de fevereiro de 2003 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Matemática e 

definem os seus princípios, condições de ensino e aprendizagem e os procedimentos 

a serem observados em seu planejamento e avaliação pelos órgãos dos sistemas de 

ensino e pelas instituições de educação superior do país nos termos da lei, articulada 

à realidade social na qual a Universidade está inserida.  

 


