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ATA Nº 14 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 quinze de
setembro  de  dois  mil  e  dezessete,  às  quinze
horas e trinta minutos.

Ao décimo quinto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às quinze 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.  Jorge Cássio
Costa  Nóbriga,  Prof.  Dr.  Julio  Faria  Corrêa  e  Prof.  Dr.  Márcio  de  Jesus  Soares.  Não
compareceram a  Profª. Ma. Fabiana  Schmitt  Corrêa  e  o  Prof.  Dr.  Felipe  Delfini  Caetano
Fidalgo,  sendo  suas  ausências  devidamente  justificadas.  O  presidente  iniciou  a  reunião  às
quinze horas e quarenta e cinco minutos.  Item 1. Informes gerais:  PROFOR sobre PCCs: O
professor Julio informou que será ofertado nos dias dezesseis e dezessete de outubro um curso
PROFOR que abordará o tema Prática como Componente Curricular (PCC). Serão abordados
aspectos referentes à concepção, à legislação e possivelmente será feito um debate no âmbito do
tratamento de PCCs no curso de Licenciatura  em Matemática.  ENADE: O professor André
comentou que há cinco estudantes concluintes inscritos no ENADE 2017, a ser aplicado no dia
vinte e seis de novembro. Estes estudantes têm conhecimento das provas do ENADE que foram
aplicadas nos últimos anos e, possivelmente, haverá alguma reunião com os mesmos para o
esclarecimento de eventuais dúvidas.  Composição do NDE: O professor  Dr. Márcio de Jesus
Soares é o mais recente membro do NDE, em substituição da Profª. Drª. Louise Reips. Item 2.
Aprovação da Ata da 13ª  reunião ordinária do NDE:  Colocada  em discussão,  a  ata  foi
aprovada por unanimidade. Item 3. Correção da carga horária de disciplinas do Currículo
2017/1: O  professor  André  ressaltou  que  na  proposta  apresentada  na  construção  do  PPC
referente ao currículo 2017/1, a disciplina BLU7193 – Organização e Gestão da Educação teria
18  horas-aula  contempladas  em carga  de  PCC  e  que,  por  algum  equívoco,  se  aprovou  a
disciplina  contemplando  36  horas-aula  em  atividades  de  PCC.  Por  sua  vez,  a  disciplina
BLU7197  –  Educação,  Direitos  Humanos  e  Diversidade  Sociocultural foi  planejada
contemplando 18 horas-aula em carga de PCC. Entretanto, a mesma foi aprovada desprezando
as atividades de PCC. Estes equívocos, contudo, não foram cometidos na construção do PPC do
curso de Licenciatura  em Química da UFSC Blumenau – que também oferece as  referidas
disciplinas. Desta maneira, as disciplinas foram cadastradas no CAGR com códigos diferentes:
BLU7193, por exemplo, não é o código adotado para a disciplina  Organização e Gestão da
Educação no curso de Química. O NDE deliberou por encaminhar ao colegiado a aprovação da
correção  da  carga  horária  referente  as  PCCs  nas  disciplinas  BLU7193  e  BLU7197,  em
conformidade com o que havia sido previamente planejado, o que é compatível com a carga das
disciplinas homônimas presentes no curso de Licenciatura em Química da UFSC Blumenau.
Item 4. Avaliação dos Planos de Ensino referentes ao Semestre 2017/2: O professor André
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comentou que recebeu todos os planos de ensino das disciplinas que estão sendo ministradas
para o curso de Licenciatura em Matemática no semestre 2017/2. Além disto, ele ressaltou que
foram estabelecidos  critérios  que  os  planos  de  ensino  devem atender  e  tais  critérios  estão
descritos na Ata da 13ª  reunião ordinária deste núcleo. O professor Julio comentou acerca da
explicitação das atividades de PCC nos planos de ensino das disciplinas que as contemplam.
Chamou sua atenção o fato de muitas disciplinas usarem a análise de livros didáticos como
forma de abordar a prática. Em sua visão, esta é uma estratégia interessante aos estudantes
recém-ingressos  na  instituição,  mas,  é  uma  proposta  que  se  repete  em muitas  disciplinas.
Caberia ao NDE refletir estratégias para a abordagem de PCC ser mais eficiente e compatível
com o projeto pedagógico. O professor Márcio ressaltou a importância de um curso PROFOR
que aborde o tema PCC, pois,  não há clareza a respeito de sua execução. Comentou que é
importante que a preocupação não seja fixada no que está escrito no plano, mas, naquilo que de
fato será vivenciado pelos estudantes. O professor Jorge colocou que a adoção de um projeto
integrador talvez seja uma alternativa para que a execução das atividades de PCC se torne mais
eficiente.  Segundo sua fala,  uma das características fundamentais da PCC é ressaltar  que o
ensino  de  um conteúdo  não  deve  ser  desvinculado  da  abordagem de  como  se  ensina  este
conteúdo. Foi levantado pelos membros do núcleo a possibilidade de se criar uma normatização
das  práticas  como componente  curricular,  o  que,  de  uma  certa  maneira,  poderia  facilitar  o
acompanhamento da execução das mesmas ao longo dos semestres. O professor Julio ressaltou
que seria importante que houvesse, no decorrer curso, uma interação entre as disciplinas que
contemplam PCC e que haja um encadeamento para que várias propostas de práticas sejam
tratadas. O professor Jorge voltou a destacar o seu entendimento sobre a importância dos planos
de ensino apresentarem competências e habilidades a serem tratadas, pois, tal situação o faria
perceber como as disciplinas dialogam ao longo do curso. O professor Julio colocou que ainda
não tem clareza se a utilização de planos de ensino contemplando competências e habilidades
poderia  facilitar  o  entendimento  da  prática,  pois,  isto  levantaria  novos  problemas  de
interpretação de conceitos. O professor André disse que a discussão referente aos planos de
ensino está avançando para um caráter mais amplo, associado à discussão do foco do curso, o
que não é o objetivo prévio desta reunião.  Novas reuniões do NDE poderão ser agendadas
destacando tais discussões e preocupações como item de pauta. O professor André disse que
entende, em vista das últimas reuniões, que o NDE deverá identificar se os itens solicitados na
construção dos planos de ensino estão presentes e se há alguma incoerência de caráter técnico,
como erros nos códigos ou semestre de oferta. Foi  estabelecido que os docentes farão uma
análise dos planos em blocos e que os mesmos deverão identificar possíveis problemas até a
manhã de terça-feira, dezenove de setembro, dia em que está agendada a reunião do colegiado.
Os planos que atenderem à discussão relatada na Ata da 13ª reunião ordinária deste núcleo e que
não tiverem graves problemas de ordem técnica serão encaminhados para a aprovação por parte
do colegiado do curso de Licenciatura em Matemática. O professor Márcio avaliará os planos
das  disciplinas  referentes  ao  primeiro  e  segundo  semestres;  o  professor  Julio  avaliará  as
disciplinas  do  terceiro  semestre;  o  professor  Jorge  Cássio  avaliará  as  disciplinas  do  quarto
semestre; o professor Felipe Fidalgo avaliará as disciplinas do quinto semestre; a professora
Fabiana avaliará as disciplinas do sexto semestre e o professor Eleomar avaliará as disciplinas
do  sétimo  e  oitavo  semestres. Item 5.  Inclusão  curricular  das  disciplinas  do  Curso  de
Licenciatura em Matemática com códigos em novos departamentos:  O professor  André
relatou que devido à criação do Departamento de Matemática na UFSC Blumenau, muitas das
disciplinas do curso,  hoje  alocadas no Departamento de Ciências Exatas  e Educação,  serão
transferidas para o novo departamento. Isto impactará diretamente nos códigos adotados em tais
disciplinas. O Memorando Circular 08/DEN/PROGRAD/2017 esclarece o procedimento a ser
seguido  e  cabe  ao  NDE,  dentre  outras  atribuições,  analisar  uma proposta  para  estes  novos
códigos. Foi apresentada uma proposta elaborada pelos professores André Vanderlinde da Silva
e  Felipe  Vieira,  em que  se  sugeriu  que  algumas  disciplinas  que  atualmente  têm o  código
BLUXXXX passem a ter  códigos na forma MATXXXX. A escolha dos dígitos,  segundo a
proposta,  é  feita  de  tal  maneira  a  evidenciar  o  curso,  a  fase  de  sugestão,  blocos  de
requisitos/subárea  e  a  contagem  no  semestre.  O  NDE  deliberou  por  acatar  a  sugestão
apresentada e a encaminhou à deliberação por parte do colegiado de curso.  Item 6.  Novas
disciplinas optativas: Em mensagem eletrônica encaminhada aos docentes vinculados ao Curso
de  Licenciatura  em Matemática,  datada  de  dezesseis  de  maio  de  dois  mil  e  dezessete,  o
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professor  André  solicitou  propostas  de  disciplinas  optativas.  Os  docentes  encaminharam a
proposta de cinco novas disciplinas:  Resolução de Problemas,  Teoria de Galois,  Álgebra III,
Introdução à Geometria Diferencial  e  Funções de uma Variável Complexa.  Os membros do
NDE solicitaram tempo para a análise da ementa destas disciplinas e a avaliação acerca da
aprovação das mesmas será feita em uma outra oportunidade.  Esgotados os itens da pauta, a
reunião foi encerrada às dezessete horas e dez minutos. Eu, Eleomar Cardoso Júnior, lavrei a
presente Ata, que vai por mim assinada e por todos os membros presentes.

Blumenau, 15 de Setembro de 2017.

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

_____________________________________           _________________________________
        Profª. Ma. Fabiana Schmitt Corrêa                         Prof. Dr. Felipe Delfini Caetano Fidalgo

_____________________________________           _________________________________
     Prof. Dr. Jorge Cássio Costa Nóbriga                                       Prof. Dr. Julio Faria Corrêa

_____________________________________                                                            
        Prof. Dr. Márcio de Jesus Soares
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