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ATA Nº 11 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 treze
de Março de dois mil e dezessete, às treze horas
e trinta minutos.

Ao décimo terceiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, 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, Prof. Dr. Jorge Cássio Costa Nóbriga, Prof. Dr. Julio Faria Corrêa e Profª. Drª. Louise
Reips. Não compareceu a Prof.ª. Drª. Simone Vieira de Souza, sendo sua ausência devidamente
justificada. O presidente iniciou a reunião às treze horas e trinta minutos.  Item 1. Informes
gerais: O presidente informou que a comissão responsável pela avaliação de reconhecimento do
curso por parte do INEP visitará a instituição na próxima semana. Os avaliadores estarão em
Blumenau de dezenove a vinte e dois de março e há uma agenda de trabalho prevista que inclui
o  conhecimento  das  instalações  e  reuniões  com  a  comunidade  acadêmica.  Além  disto,  o
presidente  comentou  que  as  portarias  referentes  à  implantação  de  todas  as  fases  do  novo
currículo do curso de Licenciatura em Matemática já foram emitidas pelo órgão competente e
que as  mesmas são imprescindíveis  no processo de formalização do projeto pedagógico de
curso. Item 2. Aprovação de Atas anteriores: O presidente colocou em discussão a aprovação
das atas referentes às 8ª, 9ª e 10ª reuniões ordinárias do NDE. Todas as atas foram aprovadas,
havendo a abstenção por parte de um docente que não era membro do NDE na ocasião das
referidas  reuniões.  Item 3.  Proposta  de  calendário  para  as  reuniões  do  NDE,  semestre
2017/1:  O presidente  propôs  que ao  longo do semestre  2017/1  sejam realizadas  mais  duas
reuniões ordinárias do NDE. Uma no dia vinte e três de maio e outra em vinte de junho; ambas
no  horário  das  treze  horas  e  trinta  minutos.  A proposta  de  calendário  foi  aprovada  por
unanimidade. Item 4. Alterações de ementas de disciplinas: O presidente comentou que foram
sugeridas três alterações nas ementas de disciplinas do curso de Licenciatura em Matemática
conforme o Memorando nº 0297/DEN/PROGRAD/2016 e orientações da técnica em Assuntos
Educacionais  –  DEN/PROGRAD, Vanessa Stopanovski  Ribeiro.  Foi  sugerida a  inclusão do
tema  Educação  Ambiental  na  disciplina  BLU4699  –  Laboratório  de  Prática  de  Ensino-
Aprendizagem  de  Matemática  I;  a  inclusão  do  tema  Educação  Ambiental  na  disciplina
BLU4799 – Laboratório de Prática de Ensino-Aprendizagem de Matemática II; a troca do tema
“a  formação  sociocultural  do  povo  brasileiro:  universalismo  e  diversidade,  identidade  e
diferença, lutas e resistências” por “a formação étnico-racial e sociocultural do povo brasileiro:
universalismo e diversidade, identidade e diferença, lutas e resistências” na ementa da disciplina
BLU7197  –  Educação,  Direitos  Humanos  e  Diversidade  Sociocultural.  Todas  as  sugestões
foram acatadas por unanimidade e serão encaminhadas ao Colegiado do curso de Licenciatura
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em  Matemática  para  aprovação.  Item  5.  Informações,  orientações  e  encaminhamentos
relativos  à  visita  da  comissão  do  INEP:  O presidente  comentou  que  o  Núcleo  Docente
Estruturante  (NDE)  terá  uma reunião  própria  com a  comissão  do  INEP e  solicitou  que  os
membros leiam a Portaria nº 233, de 25 de agosto de 2010, que instituiu o NDE no âmbito dos
cursos de graduação da UFSC. Esta portaria especifica as atribuições e responsabilidades do
NDE. Além disto, o presidente sugeriu que os membros relembrem o histórico da participação
do NDE no processo de concepção e elaboração do novo projeto pedagógico de curso. Estas
informações poderão determinar significativas contribuições para a reunião com os avaliadores
do INEP. Item 6. Deliberações sobre os planos de ensino referentes ao semestre 2017/1: Ao
tratar este item, o presidente comentou que há planos de ensino referentes ao semestre 2017/1
que ainda não foram encaminhados à coordenação de curso. O professor André previamente
verificou se os planos estão de acordo com a Resolução nº 03/CEPE/84, sem fazer avaliações de
conteúdo.  Alguns  planos  foram  reencaminhados  aos  ministrantes  das  disciplinas  para  que
devidas adequações fossem efetuadas. Foi acordado pelos membros do NDE, entretanto, que os
planos referentes ao semestre 2017/1 não seriam encaminhados à apreciação do colegiado de
curso neste momento. Um docente ressaltou a necessidade de estabelecer de forma mais precisa
os  critérios  que  devem  ser  ponderados  na  avaliação  dos  planos  de  ensino.  Outro  docente
mostrou-se  preocupado  com  o  fato  de  alguns  planos  possuírem  em  sua  bibliografia  uma
quantidade de referências muito superior à média adotada nos planos das demais disciplinas e
sugeriu que o NDE reflita esta situação. Outra discussão levantada é se o docente tem ou não a
autonomia de listar no plano de ensino das disciplinas que ministra, referências bibliográficas
que não estejam previstas no projeto pedagógico do curso. O presidente se propôs a buscar na
legislação institucional informações mais precisas relativas a esta última discussão para uma
posterior apreciação por parte deste núcleo.  Finalmente, foi sugerido ao presidente que seja
agendada,  possivelmente  no mês de abril,  uma reunião extraordinária  do NDE para  que se
discuta a aprovação de todos os planos de ensino referentes ao semestre letivo 2017/1 e assuntos
correlacionados. Item 7. Análise de pré-requisitos do currículo 2017/1: O presidente do NDE
apresentou o fluxograma referente às estruturas curriculares implantadas em 2014/1 e 2017/1.
Nota-se que no currículo 2017/1 há uma quantidade de pré-requisitos muito superior àqueles
exigidos na estrutura de 2014/1. Diante deste fato, ele ressaltou a importância de que tais pré-
requisitos sejam revistos. Foi estabelecido que serão indicadas comissões no NDE para análise e
adequação  dos  pré-requisitos  exigidos  e  estas  comissões  serão  formadas  levando  em
consideração  as  áreas  de  interesse  (Matemática,  Educação  e  Educação  Matemática).  Um
membro  questionou  a  possibilidade  de  se  criar  condições  para  que  estudantes  possam  ser
liberados de cumprir determinados pré-requisitos. O presidente argumentou que deve-se evitar a
abertura de precedentes neste sentido e que a prévia retirada de pré-requisitos, possivelmente
desnecessários, poderá evitar que estudantes tenham problemas referentes aos créditos mínimos
a serem cursados em um semestre ou atrasem demasiadamente a conclusão de sua graduação.
Esgotados os  itens  da pauta,  a reunião foi  encerrada às  quatorze horas  e  dez minutos.  Eu,
Eleomar  Cardoso  Júnior,  lavrei  a  presente  Ata,  que  vai  por  mim assinada  e  por  todos  os
membros presentes.

 Blumenau, 13 de Março de 2017.

 ________________________________________      _______________________________
Prof. Dr. André Vanderlinde da Silva (Presidente)                 Prof. Dr. Eleomar Cardoso Júnior 

_____________________________________           _________________________________
       Prof. Dr. Felipe Delfini Caetano Fidalgo                     Prof. Dr. Jorge Cássio Costa Nóbriga

_____________________________________           _________________________________
               Prof. Dr. Julio Faria Corrêa                                          Profª. Drª. Louise Reips 
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