
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CAMPUS BLUMENAU
Rua Pomerode, 710, Salto do Norte 
CEP: 89.065-300 – Blumenau - SC

blumenau.ufsc.br / blumenau@contato.ufsc.br
Telefone: (48) 3721-6308

ATA Nº06 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 nove
de Agosto de dois mil e dezesseis, às 10 horas.

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, na sala BNU207
da Sede Administrativa do Campus Blumenau,  reuniu-se o Núcleo Docente  Estruturante do
curso de Licenciatura em Matemática do Centro de Blumenau, presidido pelo Prof. Dr. André
Vanderlinde da Silva e  com a presença dos senhores  membros:  Prof.  Dr.  Eleomar  Cardoso
Júnior, Prof. Dr. Felipe Delfini Caetano Fidalgo, Profª. Drª. Louise Reips, Prof. Dr. Jorge Cássio
Costa Nóbriga. Justificaram ausência as Professoras Doutoras Cíntia Rosa da Silva e Simone
Vieira de Souza. O presidente abriu a reunião às dez horas cumprimentando os presentes e
solicitando a retirada de pauta dos itens Análise da proposta de alteração da ementa da disciplina
Organização Escolar e Análise da proposta de alteração da ementa da disciplina Didática, esses
itens serão analisados juntamente com os planos de ensino. Além disso, solicitou a inclusão do
item de  pauta:  Destaques  a  respeito  do  novo  projeto  pedagógico.  01.  Informes  gerais:  O
presidente deste núcleo informou que, para atender os prazos estabelecidos pelo Departamento
de Ensino, será necessário que nesta semana o novo PPC seja encaminhado para aprovação no
colegiado. Para isso, uma nova reunião será agendada para 12/08. 02. Normas para o trabalho
de  conclusão de  curso  no  novo PPC:  A discussão  do  item iniciou  com um destaque  do
professor  Eleomar sobre as normas para o TCC na proposta de PPC. A elaboração um artigo
científico como TCC é relevante para as áreas da Educação e Educação Matemática, mas não
contempla as áreas da Matemática e Matemática Aplicada. Os membros consideram relevante
ampliar os temas e formatos dos trabalhos. O detalhamento das questões relacionadas ao TCC
serão discutidas em um regulamento a ser elaborado em que será delimitada a quantidade de
orientandos por orientador. Os membros consideram que o texto sobre o TCC para o PPC está
bom e sugerem que seja feita uma referência ao regulamento de TCC. Foi mencionado que para
o colegiado deve ficar claro que temos um TCC, de que forma será feito e em quais áreas. A
operacionalização do TCC precisa ser explicitada no regulamento. A comissão vai incorporar ao
texto  do  PPC  as  sugestões  feitas  nesta  reunião. 03.  Elaboração  da  proposta  de  matriz
curricular 2017/1:  O presidente deste  núcleo  mostrou a  proposta,  em que a  integralização
ocorre em 9 semestres tanto no diurno quanto no noturno. Novamente foram mencionadas as
restrições, tais como os pré-requisitos e as orientações da PROGRAD, na hora de montar a
matriz do diurno. Essas restrições inviabilizaram a possibilidade de montar uma proposta em
que a integralização ocorreria em 8 semestres. Foi destacado que a intenção de um curso em 8
semestres é torná-lo mais atrativo. Uma justificativa apresentada para que o curso seja matutino
é  que  o  perfil  da  região  é  de  trabalhar  e  estudar  ao  mesmo  tempo.  Mesmo  assim,  há  a
possibilidade do estudante  concluir  em 4 anos,  desde que curse  disciplinas  no diurno e  no
noturno. Não haverá restrições nesse sentido. Foi mencionado que o fato dos cursos diurno e
noturno caminharem juntos é interessante, em particular, devido às reprovações. Há consenso
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entre os membros que o curso está bem estruturado e que os estudantes serão bem formados.
Ficou definido que a proposta do NDE ao colegiado é que a integralizaçãdo do curso ocorra em
8 semestres. 04. Elaboração da proposta de alterações da matriz curricular 2014/1-2016/1:
O  presidente  iniciou  explicando  uma  alteração  na  matriz  curricular  que  já  está  em  vigor
envolvendo as disciplinas de Fundamentos de Geometria e Introdução ao Cálculo. Em seguida
passou  a  apresentar  as  alterações  envolvendo  as  disciplinas  de  Cálculo,  a  introdução  das
disciplinas História e Filosofia da Matemática, Laboratório de Prática de Ensino-Aprendizagem
em Matemática, Educação, Direitos Humanos e Diversidade Sociocultural, a modificação dos
estágios proposta na reunião anterior e o oferecimento de duas disciplinas optativas em lugar de
três. Foi sugerido que as disciplinas optativas estejam possivelmente entre aquelas que estão na
proposta de nova matriz. O objetivo é diminuir as diferenças entre as matrizes. Foi explicado
que o contexto para as atuais 3ª,  4ª, 5ª e 6ª fases (turmas do noturno) é diferente porque já
iniciaram as  disciplinas  de  Cálculo.  Os  membros  observaram que  não  há  acrescimento  de
encargos didáticos e a carga horária total do curso permanece em 3000 horas. 05. Equivalências
entre as matrizes curriculares 2014/1-2016/1 e 2017/1: Os membros deste núcleo analisaram
um documento em que estão descritas as disciplinas a serem criadas, excluídas ou substituídas
na matriz curricular 2014/1. Em relação à matriz 2017/1, foi destacado não há dificuldade para o
estudante migrar de uma matriz para a outra, entretanto os membros destacaram a necessidade
de  cuidado  com a  transição  entre  as  matrizes.  06.  Destaque  a  respeito  do  novo  projeto
pedagógico: Os membros destacaram três pontos: (i) a necessidade de padronizar a redação de
alguns trechos do PPC; (ii) há disciplinas com muitas referências bibliográficas. Foi sugerido
que  seja  feito  um  levantamento  destes  dados;  (iii)  a  necessidade  de  que  nas  disciplinas
Geometria  (e  Construções  Geométricas)  I  e  Geometria  (e  Construções  Geométricas)  II  os
estudantes  façam  construções  com  régua  e  compasso.  Os  membros  sugeriram  algumas
modificações na ementa dessas disciplinas. Foi levantada a importância e urgência da elaborar
dos programas das disciplinas. Antes de encerrar a reunião, o presidente mencionou que um
novo instrumento de avaliação foi publicado em Maio/16 e, provavelmente, haverá um novo
instrumento antes que a comissão de avaliação visite o campus. Esgotados os itens da pauta, a
reunião foi encerrada às 12 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, 09 de Agosto de 2016.

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