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ATA Nº05 DA REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE  DO CURSO DE
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO CENTRO DE BLUMENAU DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Ata da reunião do Núcleo Docente Estruturante
do  Curso  de  Matemática,  realizada  no  dia
dezenove de Julho de dois mil e dezesseis,  às
treze horas e trinta minutos.

Aos dezenove dias do mês de Julho de dois mil e dezesseis, às treze horas e trinta minutos, na
sala de reuniões da UFSC - Blumenau, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Curso de
Licenciatura  em Matemática,  sob  a  presidência  do  Professor  Doutor  André  Vanderlinde  da
Silva,  com  as  presenças  dos  Professores(as)  Doutores(as):  Cíntia  Rosa  da  Silva,  Eleomar
Cardoso Júnior, Felipe Delfini Caetano Fidalgo, Louise  Reips,  Jorge  Cássio  Costa  Nóbriga.
Justificou ausência a Profª. Simone Vieira de Souza. O presidente abriu a reunião às treze horas
e trinta minutos. 01. Informes gerais: O presidente ressaltou que o projeto pedagógico do curso
de Licenciatura em Matemática tem sido construído de maneira coletiva.  Há uma comissão
criada pelas Portarias nº 44/BNU/2016 e nº 98/BNU/2016 e da qual fazem parte membros deste
Núcleo  Docente  Estruturante,  que  está  reestruturando  o  projeto  pedagógico  do  curso  de
Licenciatura em Matemática. Essa comissão sistematicamente consulta os docentes que atuam
no curso. 02. Apreciação da Ata nº 4 do NDE: A Ata da 4º reunião foi enviada aos membros do
NDE antecipadamente e não houve alterações e comentários. 03. Planos de Ensino 2016.2: O
presidente ressaltou que, conforme Resolução Nº 03/CEPE/84, que estabelece as diretrizes para
o planejamento de ensino das disciplinas de graduação, os planos de ensino devem ser enviados
à chefia de departamento antes do início do semestre. Os membros do NDE, sugeriram, em
razão do curto prazo e do fato que alguns colegas estão em período de férias, que o prazo para a
entrega seja estendido até 12/08. Ressaltou-se que nos semestres seguintes seja solicitado aos
professores, no momento da escolha das disciplinas, que enviem os planos de ensino antes do
início do semestre. Os membros do NDE concordam sobre a necessidade de elaboração dos
programas das disciplinas. Destacou-se que os programas facilitam a operacionalizam do curso.
04.  Apreciação do perfil  egresso:  Os membros da comissão de reestruturação enviaram ao
NDE uma proposta de perfil de egresso. A comissão fez uma breve introdução destacando que o
perfil do egresso precisa atender a uma série de documentos e à demanda do curso. Os membros
do  NDE avaliam que  o  perfil  foi  bem elaborado  e  está  abrangente.  Foi  ressaltado  que  as
informações sobre o curso estão bem explícitas no perfil. Os membros do NDE destacaram que
o curso deve formar o professor para atuar na educação básica. Embora o objetivo de um curso
de licenciatura não seja formar professores para atuar em cursos de graduação, a formação pode
dar subsídios para continuação dos estudos em nível de pós-graduação. O NDE concorda que o
egresso deve estar apto para trabalhar também nas modalidades de ensino educação no campo e
EJA. Há uma demanda por entender quais são as competências regionais a serem desenvolvidas
durante a formação. 05. Proposta de estágio e prática como componente curricular (PCC):
A  discussão  iniciou  pelas  questões  relacionadas  à  prática  como  componente  curricular.
Conforme definido no Parecer CNE/CP nº 28/2001, o conteúdo deve estar relacionado a como
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se  ensina  o  conteúdo.  Destacou-se  que  os  casos  de  sucesso  de  PCC  possuem  projetos
integradores e foi sugerida a criação de projetos integradores para a PCC com a figura de um
professor  coordenador  que  organize  a  articulação  entre  as  disciplinas.  O  NDE  propõe  ao
colegiado a criação de projetos integradores. Encerrado o debate sobre a PCC, os membros
passaram a tratar do estágio supervisionado. A comissão propõe que o estágio seja realizado em
duas disciplinas.  Foi levantada a questão de como comprovar a realização do estágio. Com
apenas duas disciplinas de estágio, será possível organizar a comprovação das horas, de modo
que o estudante possa observar, cooperar e realizar as regências. É preciso definir se o estágio
acontecerá em instituições públicas e se há algum impedimento para que o estágio ocorra em
instituições privadas. Além disso, é necessário decidir se o estudante poderá estagiar em várias
escolas, em escolas de diferentes modalidades, tais como escolas rurais e institutos federais. Os
membros  do  NDE  concordam  que  o  estudante  deve  ter  a  oportunidade  de  contato  com
diferentes realidades. É consenso que o curso deve fazer parcerias com escolas de qualidade.
Foi destacado que será necessário,  conforme Resolução Normativa Nº 73/2016/CUn, de 7 de
junho de 2016, elaborar um regulamento de estágio em que os questionamentos acima serão
dirimidos e a operacionalização ficará explicitada. Esgotados os itens da pauta, a reunião foi
encerrada às quatorze horas e vinte e cinco minutos. Eu, André Vanderlinde da Silva, lavrei a
presente Ata, que vai por mim assinada e por todos os membros presentes.

 
Blumenau, 19 de Julho de 2016.

________________________________________     ________________________________
 Prof. Dr. André Vanderlinde da Silva (Presidente)      Prof.ª Dr.ª Cíntia Rosa da Silva

_____________________________________           _________________________________
Prof. Dr. Eleomar Cardoso Júnior            Prof. Dr. Felipe Delfini Caetano Fidalgo 

_____________________________________           _________________________________
      Profª. Drª. Louise Reips Prof. Dr. Jorge Cássio Costa Nóbriga 
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