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ATA Nº2 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 1º de 

Abril de dois mil e quinze, às dezesseis horas. 

 

 

No primeiro dia do mês de Abril de dois mil e quinze, às dezesseis horas, na sala B202 da  1 
UFSC Unidade Rua Pomerode número 710, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Curso 2 
de Licenciatura em Matemática, sob a presidência do Professor Doutor Luiz Rafael dos Santos, 3 
com as presenças dos Professores(as) Doutores(as): Cíntia Rosa da Silva, Felipe Vieira, João 4 
Luiz Martins, Lara Fernandes dos Santos Lavelli, Louise Reips, e o servidor Milton Umberto da 5 
Silva como Secretário.  O presidente abriu a reunião às dezesseis horas e cinco minutos 6 
colocando em votação a exclusão do primeiro item da pauta leitura e aprovação da ata referente 7 
a primeira reunião do núcleo em função do tempo insuficiente entre as duas reuniões para a 8 
elaboração da mesma. Não havendo oposição, ficou estabelecido que as duas atas serão 9 
apreciadas e votadas na próxima reunião. Seguindo a reunião o presidente enumerou os dois 10 
pontos a serem analisados: disciplinas com cargas horárias ímpares e análise e aprovação de 11 
Planos de Ensino. O professor Luiz Rafael lembrou a todos que ao final haverá um espaço para 12 
outros assuntos. Foi colocado em discussão pelo presidente, o tema Disciplinas com carga 13 
horária ímpar. Lembrando a todos que de acordo com o que ficou estabelecido na reunião 14 
anterior, duas disciplinas da segunda fase, Fundamentos de Geometria e Combinatória e 15 
probabilidade ambas com cinco horas/aula. A proposta seria passar a disciplina Fundamentos de 16 
Geometria para seis horas/aula e deixar Combinatória e probabilidade com quatro horas/aula. 17 
Consultados, todos se manifestaram a favor da proposta apresentada. Em seguida o presidente 18 
mencionou a disciplina Psicologia Educacional: desenvolvimento a aprendizagem, da terceira 19 
fase, a qual está com 3 horas/aula. Em contato com a docente responsável a mesma teria se 20 
manifestado indiferente à mudança para quatro horas/aula. Todavia, considerando que a mesma 21 
disciplina também se aplica à Química, igualmente com as mesmas três horas/aula e levando-se 22 
em conta os ajustes  necessários, o presidente sugeriu manter a mesma sem alteração. Seguindo 23 
foram apontadas as disciplinas Álgebra na quinta fase com cinco créditos e Didática da 24 
matemática  na sexta e sétima fases. O presidente informou a todos sobre uma conversa mantida 25 
com o professor Ismael e propôs alterar a disciplina Didática da matemática da sexta fase com 26 
90 horas/aula e a disciplina Metodologia do ensino da matemática na sétima fase, com cinco 27 
créditos, ficando Didática da matemática com 72 horas/aula e passando Metodologia do ensino 28 
da matemática para 108 horas/aula. Segundo o presidente, desta forma não haveria grandes 29 
mudanças, além de se manter uma disciplina igual a da Química. Estas questões não haviam 30 
sido discutidas previamente em vista da necessidade de se aguardar por definições e distribuição 31 
de professores. Conforme a professora Louise vamos dispor de um professor para ministrar as 32 
disciplinas de Organização escolar e Didática. Segundo a professora, a didática de matemática é 33 
diferenciada da de química e em contato com a professora Carmem, a mesma foi de opinião que 34 
o ideal seria a Química ter a sua própria didática mas que pela falta de professores de ensino da 35 



química, optou-se por deixar como Didática Geral. Ainda segundo a professora Louise, essa 36 
disciplina entra no quadro de contratação dos professores de matemática, composto de 37 
matemática, matemática aplicada e educação matemática.  Assim sendo, seria contratada uma 38 
pessoa para ministrar 12 horas/aula de Organização Escolar para duas turmas e mais a Didática.  39 
Segundo o presidente temos a necessidade de alguém para lecionar Didática, sendo que a 40 
primeira parte é Pedagogia, não tendo relação com a Educação Matemática. Conforme o 41 
professor Felipe, seria importante procurar manter a especificidade da área e para isso, seria 42 
necessário sempre manter as disciplinas separadas. Isto evitaria também, as dificuldades 43 
normais para a análise das ementas, planos de aula e quadros de horários, além de PPCs 44 
diferenciados, pois obrigaria a reunião de mais de um coordenador sempre. Além disso o 45 
professor chamou a atenção para a urgência do encaminhamento destas alterações já 46 
mencionadas, deixando para mais adiante os demais itens, quando for fazer a análise do 47 
currículo inteiro. Com a concordância de todos, ficam então aprovadas as alterações discutidas, 48 
devendo ser encaminhadas para aprovação no Colegiado de Matemática. Análise e aprovação 49 
dos Planos de Ensino. Pela proposição do professor João Luiz Martins e aceita por 50 
unanimidade, foram aprovados em bloco todos os Planos de Ensino, com a ressalva da 51 
disciplina BLU4203 Combinatória e probabilidade que aguarda as alterações de bibliografia. 52 
Esgotados os itens da pauta, a reunião foi encerrada às dezessete horas e vinte e cinco minutos. 53 
Eu, Milton Umberto da Silva lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e por todos os 54 
membros presentes.  55 
Blumenau, 1º de Abril de 2015. 56 
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