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ATA Nº08 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO
CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO CENTRO DE BLUMENAU DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Ata  da  reunião  ordinária  do  Núcleo  Docente
Estruturante  do Curso de Matemática, realizada
no  dia  vinte  de  setembro  de  dois  mil  e
dezesseis, às treze horas e trinta minutos.

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil  e dezesseis,  às treze horas e trinta
minutos, na sala B118 (Laboratório de Ensino de Matemática) da Sede Acadêmica 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 e Profª. Drª Simone
Vieira de Souza. Estava ausente a Profª. Drª Cíntia Rosa da Silva cuja ausência foi devidamente
justificada. Como convidada, estava presente a professora Leila Procópia do Nascimento. O
presidente abriu a reunião às treze horas e trinta minutos solicitando (i) a retirada de pauta dos
itens “Avaliação das informações que serão incluídas no formulário e-MEC (Reconhecimento
do curso)” e “Avaliação da proposta de Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso”, e (ii)
a inclusão, por sugestão da professora Leila, do item “Discussão de um modelo de plano de
ensino”.  01. Apreciação da Ata no5:  O presidente destacou que as correções encaminhadas
previamente  já  foram  imprementadas.  Colocada  em  discussão,  não  houve  alterações.  02.
Apreciação da Ata no6: Colocada em discussão, não houve alterações. 03.  Apreciação da Ata
no7: Colocada em discussão, não houve alterações. 04. Apreciação da proposta de alteração
da ementa da disciplina de Organização Escolar: O presidente passou a palavra à professora
Leila que, durante o seu relato, destacou as alterações de forma (e não conteúdo) nos objetivos
da disciplina, a troca de termos em desuso e a inclusão de tópicos na ementa.  Comentou a
redução no número de referências bibliográficas em razão da não relação de alguns títulos com
a disciplina em questão.  05. Apreciação da proposta de alteração da ementa da disciplina
Didática:  Em seguida, a professora Leila fez um relato sobre as alterações na disciplina de
Didática. Informou que pretende conversar com os professores de Metodologia do Ensino da
Matemática para estabelecer uma sincronia com a disciplina de Didática. Comentou algumas
alterações de forma nos objetivos, troca de termos e a inclusão de tópicos na ementa. Destacou
que a intenção a partir de 2016/2 da Prática como Componente Curricular (PCC) em Didática é
dar ênfase à construção de materiais didáticos. O presidente destacou que a disciplina Didática
da Matemática foi trocada por Didática conforme discutido na 7ª Reunião deste NDE. Houve
consenso sobre as alterações tanto em Organização Escolar quanto em Didática. 06. Discussão
de um modelo de plano de ensino: Alguns membros destacaram a necessidade de um modelo
de plano de ensino a ser seguido pelos professores e que guiaria a avaliação e sincronizaria o
trabalho nas licenciaturas em Química e Matemática. A professora Leila fez um relato sobre as
constantes solicitações de professores por um modelo. O NDE sugeriu solicitar ao NuPe um tal
modelo. Foram apontadas algumas inconsistências no modelo enviado pelo Departamento de
Ci ncias Exatas e Educação, referente ao semestre 216/2. O professor Jorge Cássio destacou aẽ
importância em elaborar os planos de ensino listando competências e habilidades que cabem à
respectiva  disciplina.  O NDE enfatizou  a  necessidade de  uma formação (PROFOR) para  a



elaboração dos planos de ensino.  07. Considerações e encaminhamentos quanto aos Planos
de Ensino 2016/2: Alguns membros solicitaram um tempo maior para a avaliação dos planos de
ensino, de modo que o item foi retirado de pauta e será incluído na próxima reunião deste NDE.
08. Informes gerais:  O presidente apresentou a proposta de cronograma para as reuniões do
NDE no semestre 2016/2.  Esgotados os itens da pauta, a reunião foi encerrada às quatorze
horas e trinta minutos. Eu, André Vanderlinde da Silva, lavrei a presente Ata, que vai por mim
assinada e por todos os membros presentes.

 
 Blumenau, 20 de Setembro de 2016.
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