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ATA Nº 10 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 e nove de Novembro de dois mil e
dezesseis, às quatorze horas.

Ao vigésimo nono dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas,
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: Profª. Drª. Cíntia Rosa da Silva,  Prof. Dr.  Eleomar Cardoso Júnior,  Prof. Dr.  Jorge
Cássio Costa  Nóbriga,  Profª.  Drª.  Louise  Reips  e  Profª.  Drª.  Simone Vieira  de Souza.  Não
compareceu  o Prof.  Dr.  Felipe  Delfini  Caetano  Fidalgo,  sendo  sua  ausência  devidamente
justificada.  O presidente  iniciou  a  reunião  às  quatorze  horas.  Item 1.  Informes  gerais: O
presidente  informou que a  Câmara de Graduação aprovou o  Projeto Pedagógico Curricular
(PPC) do curso de Licenciatura em Matemática do Centro de Blumenau, condicionado a duas
alterações  pontuais:  explicitar  temas  relacionados  às  questões  étnico-raciais  na  disciplina
Educação, Direitos Humanos e Diversidade Sociocultural; e incluir nas ementas das disciplinas
de Laboratório de Ensino-Aprendizagem de Matemática I e II a temática referente à Educação
Ambiental. Foi comentado que o professor Dr. Márcio de Jesus Soares está fazendo uma leitura
detalhada do PPC a fim de identificar erros gramaticais e de digitação. Alterações de forma (e
não de conteúdo) podem ainda ser feitas. O professor André destacou que, segundo informações
do DEN – Departamento de Ensino, há possibilidade de que a Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de
julho de 2015, que estabelece a carga horária mínima dos Cursos de Licenciatura, seja revogada.
Além disto,  comentou que existe uma comissão na UFSC trabalhando em diretrizes para a
curricularização da extensão, uma vez que, conforme Plano Nacional de Educação 2014-2024,
dez por cento da carga horária dos cursos de graduação deve ser integralizada em atividades de
extensão.  Destacou  que  as  decisões  estabelecidas  por  esta  comissão  devem  impactar  em
alterações  no  currículo  2017/1  da  Licenciatura  em Matemática  do  Centro  de  Blumenau.  O
professor  André  comentou  que  em 30/11/2016  participará  de  uma  palestra  ministrada  pela
professora Drª. Ana Inês de Sousa – UFRJ sobre a experiência de curricularização da extensão
na UFRJ. Outro informe apresentado pelo presidente é referente às alterações feitas na matriz
curricular do curso de Licenciatura em Matemática para os alunos ingressantes entre 2014/1 e
2016/1. O memorando com alterações referentes a exclusão, criação e inclusão de disciplinas foi
encaminhado ao DEN – Departamento de Ensino em outubro e  aprovado em novembro.  A
portaria com as alterações já foi emitida e, em breve, as disciplinas serão cadastradas no CAGR.
O presidente deu um retorno à demanda referente à oferta de um curso PROFOR sobre Prática
como Componente Curricular (PCC) solicitado pelo NDE ao Núcleo Pedagógico (NuPe) do
Centro de Blumenau. Segundo resposta do NuPe, não há tempo hábil para a oferta no ano de
2016, no entanto, trabalha-se com a possibilidade de oferecer alguma atividade de formação que
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aborde aspectos didáticos e a PCC para o início do ano de 2017. Na 9ª reunião do NDE foi
sugerida  a  criação  de  um  banco  de  atividades  de  PCC  já  aplicadas  nas  disciplinas  da
Licenciatura em Matemática. Segundo o presidente, está em curso uma consulta aos docentes. O
modelo da consulta foi proposto pelo professor Jorge Cássio, com contribuições dos professores
Cíntia Rosa e Júlio Faria. Destacou que alguns docentes já encaminharam os relatos. A intenção
é que os relatos sejam utilizados na construção de um documento que, além de direcionar a
preparação de aulas nas disciplinas com carga horária de PCC, comprovará o desenvolvimento
de atividades de PCC desde a implantação do curso. Posteriormente, o presidente comunicou
que há docentes cujas portarias do NDE estão próximas de expirar e, por isso, contatará estes
docentes, via e-mail.  Será considerado que, conforme decidido em reuniões anteriores,  cada
área que atua no curso deve possuir a sua representação no NDE. Sobre os planos de ensino
para o semestre 2017/1, não houve tempo hábil para a elaboração de um modelo que sirva como
padrão por parte do Departamento de Ciências Exatas e Educação. O NDE deliberou e será
reforçado um pedido para que os professores divulguem os planos de ensino das disciplinas a
serem ministradas no semestre 2017/1 até o final deste ano. O professor André reforçou que não
deseja  encaminhar  um modelo  de plano de  ensino aos  colegas  que lecionarão  no curso de
Licenciatura  em Matemática,  mas,  orientará  que  os  planos  contemplem todos os  elementos
listados pela Resolução nº 03/CEPE/84. Ademais, nos planos das disciplinas que tiverem carga
horária de PCC devem estar brevemente descritas as atividades pretendidas. Item 2. Avaliação
dos Planos de Ensino referentes ao semestre 2016/2: O presidente informou que todas as
alterações e correções solicitadas pelo NDE nos planos de ensino referentes ao semestre 2016/2
foram efetuadas, com exceção daquelas referentes à disciplina BLU7101 – Teorias da Educação.
A docente responsável pela disciplina BLU7101 – Teorias da Educação não fez as alterações
referentes ao cronograma. A docente justificou ao presidente em texto que “caso os membros do
NDE do curso de Licenciatura em Matemática tenham o interesse e necessidade de destacar
e/ou controlar  as atividades no cronograma da disciplina,  sugiro que se dirijam à secretaria
acadêmica  a  partir  de  sete  de  dezembro,  retirem  uma  cópia  do  formulário  de  registro  e
frequência, conteúdo programático e avaliações e anexem ao plano de ensino. Não sou adepta
ao modelo reprodutor de paranótipos (Foucault) no limiar do século XXI. É bom que o NDE
reflita sobre esta questão.” O NDE deliberou por encaminhar para aprovação no Colegiado do
curso  Licenciatura  em  Matemática  do  Centro  de  Blumenau  de  todos  os  planos  de  ensino
referentes  ao  semestre  2016/2,  fazendo  um  destaque  à  disciplina  BLU7101  –  Teorias  da
Educação com relação à não alteração solicitada e à justificativa dada pela docente responsável.
Esgotados os itens da pauta, a reunião foi encerrada às quatorze horas e vinte e nove minutos.
Eu, Eleomar Cardoso Júnior, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e por todos os
membros presentes.

 Blumenau, 29 de Novembro de 2016.

 ________________________________________      _______________________________
Prof. Dr. André Vanderlinde da Silva (Presidente)                      Profª. Drª. Cíntia Rosa da Silva 

_____________________________________           _________________________________
          Prof. Dr. Eleomar Cardoso Júnior                             Prof. Dr. Jorge Cássio Costa Nóbriga

_____________________________________           _________________________________
          Profª. Drª. Louise Reips                                          Profª. Drª. Simone Vieira de Souza 
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