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ATA Nº 1 DA REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE  DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO CAMPUS BLUMENAU DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

Ata da reunião do Núcleo Docente Estruturante  

do Curso de Matemática, realizada no dia 12 de 

Março de dois mil e quinze, às 15 horas e 

30min, na sala B207.   

 

 

Aos doze dias do mês de Março de dois mil e quinze, às quinze horas e trinta minutos, na sala 1 
BNU207 da  Universidade Federal de Santa Catarina, Unidade Rua Pomerode número 710, 2 
reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Matemática, com as 3 
presenças dos Professores(as) Doutores(as): Cíntia Rosa da Silva, Felipe Vieira, João Luiz 4 
Martins, Lara Fernandes dos Santos Lavelli, Louise Reips, Luiz Rafael dos Santos, o 5 
representante discente Maycon Antonio Pereira, e o servidor Milton Umberto da Silva como 6 
Secretário.   O professor Felipe abriu os trabalhos segundo os itens de pauta. 1. Tramites 7 
iniciais organizacionais.  Iniciando a reunião, o professor Felipe colocou em discussão uma 8 
data mais conveniente para todos, para a realização das reuniões. A Portaria Nº233 prevê a 9 
realização de uma reunião por semestre. Após as colocações de todos, optou-se por realizar as 10 
reuniões às quartas-feiras, sempre às dezesseis horas, por se tratar de data destinada às reuniões 11 
do Departamento, facilitando eventuais ajustes de horários, se necessário. 2. Eleição de um 12 
nome para presidir as reuniões do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura 13 
em Matemática do campus Blumenau.  De acordo com a Portaria Nº233 de 25 de Agosto de 14 
2010, Artigo 6º, o professor Felipe Vieira lembrou da necessidade de se indicar um dos 15 
membros para ocupar a função pelo período de dois anos. Por indicação do professor João, foi 16 
colocado para apreciação de todos os presentes o nome do professor Luiz Rafael dos Santos. A 17 
sugestão, uma vez aceita pelo mesmo, foi aprovado por unanimidade. O professor Felipe 18 
lembrou aos membros de que será atribuída uma hora de trabalho semanal em vista do Artigo 5º 19 
Parágrafo 1º da Portaria Nº233, com a necessidade de registro no PAAD 3. Discussões e 20 
impressões gerais do currículo.  De acordo com o professor Felipe, está para ser lançada uma 21 
Nova Normativa que regulamenta os Cursos de Licenciatura e acredita ele que não seria 22 
conveniente o encaminhamento de alterações de imediato e que o ideal seria aguardar este 23 
documento. De qualquer forma, ele é de opinião de que, independente do recebimento das novas 24 
Normas, devemos iniciar os trabalhos de análise e discussão de todos os pontos com 25 
necessidade de ajustes. Neste sentido o professor Felipe mencionou alguns pontos, tal como a 26 
questão dos pré-requisitos para algumas disciplinas, os quais não se justificam e que 27 
visivelmente resultaram de erro. A professora Louise mencionou a necessidade de ajuste na 28 
carga horária de 12 para 18 horas/aula no PPPC para a disciplina de Teorias da Educação. O 29 
professor Luiz Rafael manifestou dúvida quanto a designação da disciplina Seminários consta 30 
como ATCC enquanto Teorias da Educação está como PPPC. O que faria com que a carga 31 
horária seja contada em dobro. Mencionou também a necessidade de ajuste nas disciplinas com 32 
numero de créditos ímpares. O professor Felipe citou a existência de muitos pré-requisitos 33 
sendo que muitos deles não procedem e devem ser revistos, tal como a disciplina resolução de 34 



problemas II, a qual tem como pré-requisitos geometria II, combinatória e probabilidade, 35 
introdução ao cálculo e estatística aplicada. Para dar uma ideia do desajuste, lembrou que a 36 
disciplina resolução de problemas I não tem pré-requisitos. Outro caso também citado pelo 37 
professor Luiz Rafael é Introdução ao Cálculo cujo pré-requisito é Geometria I. A professora 38 
Louise sugeriu que os casos que se referem aos pré-requisitos poderiam ser vistos de imediato já 39 
que não implicaria em maiores dificuldades além de trazer benefícios de imediato para uma 40 
série de problemas relacionados com as matrículas dos alunos na virada do semestre. O grupo 41 
chegou a um consenso sobre a real necessidade de uma revisão dos pré-requisitos com 42 
brevidade, se possível já na próxima reunião, permitindo um encaminhamento o quanto antes ao 43 
Colegiado. Seguiu-se discussão a respeito da existência de muitas disciplinas com cargas 44 
horárias inadequadas às necessidades do currículo, tendo em vista a importância dos conteúdos 45 
quanto também à continuidade do currículo. Um ponto importante discutido diz respeito a temas 46 
e conteúdos importantes e indispensáveis porém inexistentes no currículo, como o caso de 47 
Didática da Matemática e Didática Geral. Foi levantada a possibilidade da inclusão de uma 48 
segunda disciplina de Física com vistas a permitir uma maior diversidade de temas que hoje não 49 
são contemplados. Também foi aventada a disciplina Geometria descritiva, necessária para 50 
estimular a abstração dos alunos. No caso da disciplina de informática viu-se que o ideal seria a 51 
criação de uma disciplina de informática aplicada à matemática ou talvez tecnologias no ensino 52 
da matemática. Outro ponto observado diz respeito a Seminários I cujos conteúdos deveriam ser 53 
mais bem direcionados e especificados. A professora Louise lembrou que a disciplina foi criada 54 
pensando nos recursos que o campus Florianópolis dispõe em termos de estrutura, equipamentos 55 
e recursos, ao contrário de campus novos. Ressaltou também sobre o cuidado necessário com o 56 
fechamento da carga horária total do Curso, a qual deverá ser respeitada. O professor João Luiz 57 
manifestou sua opinião de que devemos nos ater aos ajustes necessários independente deste fato 58 
e ao final, eventual necessidade de alteração da carga total venha a ser pleiteada. Um ponto 59 
importante e de comum acordo de todos se refere ao cuidado necessário para evitar disciplinas a 60 
serem cumpridas pelos atuais acadêmicos em virtude de inclusões no currículo. De acordo com 61 
o professor Felipe, em vista da necessidade de constar disciplinas que contemplem as questões 62 
ligadas ao meio-ambiente, isto poderia ser, talvez, alocado dentro de Seminários. Conforme o 63 
professor Felipe observou, deveria haver uma disciplina Desenho Geométrico e talvez colocar 64 
Matemática Financeira como disciplina optativa talvez Educação Financeira. Todos foram 65 
unânimes com relação aos cuidados necessários nas mudanças em vista de concursos, 66 
considerando especialistas e direcionamentos por área de conhecimentos. Outro ponto de 67 
comum acordo é a necessidade de adequação disciplinas versus fases, tal como a disciplina de 68 
libras por exemplo. Com relação à disciplina Seminários II o professor Felipe é de opinião de 69 
que a mesma deve ser direcionada integralmente à matemática. Discutiu-se a possiblidade de 70 
inserir Matemática Financeira na quinta fase e Seminários na sétima fase, aproximando do TCC, 71 
já que as duas são de quatro horas/aula e não tem pré-requisitos. Também ocorreu discutir 72 
vários outros pontos, porém sem esgotar os assuntos ou levar a votação, tais como ajustes de 73 
horas/aula de valores ímpares, carga horária da disciplina Seminários, Fundamentos de 74 
Geometria, Combinatória e probabilidade, além disso, a ausência de uma disciplina de Desenho 75 
Geométrico foi notada pela professora Cíntia. O professor Luiz Rafael sugeriu a inclusão de 76 
uma coluna com os valores em créditos para facilitar a compreensão. Conforme a professora 77 
Louise, um ponto até já discutido com o professor Luiz Rafael diz respeito a inclusão de uma 78 
disciplina de lógica na segunda fase, utilizando créditos de Fundamentos e de Combinatória. De 79 
comum acordo, todos percebem a necessidade de inclusão de disciplinas indispensáveis para 80 
permitir um ao acadêmico cursar mestrado ou doutorado, após a conclusão desta licenciatura. 81 
Neste sentido, segundo a professora Louise, a dificuldade para conseguir êxito a partir de uma 82 
grade curricular igual é muito grande. Os demais presentes foram unânimes nessa questão. 83 
Outro ponto levantado se refere à Física. Segundo a ementa, a disciplina está voltada à mecânica 84 
e não contempla aspectos tais como rotações, momento angular e outros. Houve consenso 85 
quanto à necessidade de uma segunda disciplina de Física que contemplasse os demais aspectos. 86 
A professora Louise colocou que a seu ver estaria faltando uma disciplina de Geometria 87 
Descritiva uma vez que em Geometria II apesar de tratar aspectos espaciais, não entra em 88 
Descritiva. Todos concordaram com a necessidade de uma Geometria Espacial. Constou 89 
também das discussões a necessidade de uma disciplina voltada para os aspectos tecnológicos e 90 
de informatização do ensino, que prepare o futuro professor para o uso de novas tecnologias, 91 



softwares próprios e inclusive para EAD, a qual poderia ser designada, por exemplo, como 92 
Informática para o Ensino da Matemática ou Tecnologias no Ensino de Matemática.  Conforme 93 
manifestou o professor Felipe, grande parte dessas alterações, tidas como de pequena monta, 94 
podem ser encaminhadas de imediato sem maiores trâmites. O professor Felipe colocou a 95 
questão referente ao baixo índice de procura para o curso de Licenciatura em Matemática, 96 
informando que para o segundo semestre de 2015 em função disto não haverá  uma nova turma 97 
de iniciantes. Por não serem conhecidas as razões efetivas para o baixo interesse pelo curso e 98 
tendo-se em vista reverter este quadro, foram pensadas algumas ações que possam 99 
eventualmente contribuir para isso. Como exemplo, apenas para que sirva de ponto de partida 100 
para as ações e propostas, foram mencionadas as possibilidades de se criar um curso similar, 101 
porém diurno e/ou um novo curso de bacharelado em Matemática. O professor Felipe fez 102 
questão de frisar que são ideias no sentido de se pensar em possíveis soluções. O professor João 103 
Luiz manifestou sua opinião a respeito do baixo interesse pelas licenciaturas, de modo geral, 104 
dizendo ser um problema atrelado ao baixo reconhecimento pela figura do professor e as baixas 105 
remunerações. Por outro lado, acredita o professor que a qualquer tempo estes temas devam ser 106 
pensados, porém neste momento talvez não devesse ser discutido com profundidade, pois 107 
acredita ser mais interessante se pensar na criação de um mestrado profissional com um apelo 108 
bem maior na comunidade local. O professor Luiz Rafael ponderou que uma grande dificuldade 109 
encontrada pelo campus de modo geral é a forma como se realiza o vestibular da UFSC, já que 110 
prioriza a sede em detrimento dos campi. Esgotados os itens da pauta, a reunião foi encerrada às 111 
dezessete horas e oito minutos. Eu, Milton Umberto da Silva lavrei a presente Ata, que vai por 112 
mim assinada e por todos os membros presentes.  113 
Blumenau, 12 de Março de 2015. 114 
 115 
 116 
______________________________________ 117 
Profa. Dra. Cíntia Rosa da Silva 118 
 119 
 120 
______________________________________ 121 
Prof. Dr. Felipe Vieira 122 
 123 
 124 
______________________________________ 125 
Prof. Dr. João Luiz Martins 126 
 127 
 128 
______________________________________ 129 
Profa. Dra. Lara Fernandes dos Santos Lavelli 130 
 131 
 132 
______________________________________ 133 
Profa. Dra. Louise Reips 134 
 135 
 136 
______________________________________ 137 
Prof. Dr. Luiz Rafael dos Santos 138 
 139 
 140 
______________________________________ 141 
Milton Umberto da Silva  -  Secretário 142 


