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2 APRESENTAÇÃO 

  

O presente documento é oriundo de um processo de análise e revisão do Projeto 

Pedagógico do Curso de Graduação em Matemática (Licenciatura) que resultou no 

conjunto de alterações e propostas dispostas neste projeto.  

Este Projeto Pedagógico especifica a proposta formativa, os elementos que 

perpassam e estruturam o processo de produção do conhecimento, as dimensões 

orientadoras do ensino e aprendizagem e os pressupostos metodológicos e avaliativos 

no âmbito do curso. Explicita de forma concisa e articulada a organização do processo 

pedagógico, numa correlação aos Referenciais Curriculares Nacionais e políticas 

institucionais para o ensino, pesquisa e extensão.  

Caracteriza-se, portanto, como um instrumento que fundamenta e orienta a 

prática educativa do curso, sendo composto por um conjunto de preceitos e 

fundamentos teórico-metodológicos, de objetivos, por uma matriz curricular, pelo 

delineamento de conteúdos e práticas pedagógicas, bem como de modos de organização 

e formas de implementação dos processos de avaliação. Possui significativo potencial 

articulador e integrador fornecendo unicidade e coerência ao processo formativo do 

curso. 
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3 IDENTIFICAÇÃO E DADOS GERAIS DO CURSO 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA (LICENCIATURA) 

 

Reconhecido pelo Ato: Dec. N. 1.664/2013/DOU 19.663/2013 

Grau: Licenciatura  

Regime de Funcionamento: Regular 

Turno de Funcionamento: Noturno 

Número de Vagas: 50 vagas anuais 

Duração semestres: 8 semestres 

Carga Horária: 2.880 horas 

Implantação: 2014/01 

Local de Funcionamento: Chapecó 

Último ENADE: 2011 = ENADE (4)/CPC = (4)  

Conceito obtido no reconhecimento (visita in loco mês/ano):  

Pelo conceito obtido no ENADE o Curso foi dispensado de avaliação externa (Parecer 

nº 091/CEE aprovado em 09/04/2013). 
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4 OBJETIVOS DO CURSO 

 

Durante o processo de formação profissional dos estudantes, o curso incentiva o 

desenvolvimento de um conjunto de habilidades relativas aos processos de ensino e de 

aprendizagem, primando pelo processo de apreensão dos conteúdos relativos às áreas de 

álgebra, cálculo, estatística, física, geometria, análise, matemática financeira, 

tecnologias, psicologia, filosofia, metodologias do ensino de matemática, além dos 

componentes que compreendem os processos de ensino e de aprendizagem, 

reelaborando os saberes e as atividades de ensino, sempre considerando a realidade 

social, os objetivos da escola básica, o cotidiano escolar e as experiências dos 

estudantes da escola. 

Formar professores como sujeitos de transformação da realidade, 

comprometidos com a busca de respostas aos desafios e problemas existentes, 

principalmente em nossas escolas, é compromisso fundamental do Curso de 

Matemática. Para isso, é importante que o estudante compreenda o contexto da 

realidade social da escola brasileira de modo a poder assumir uma postura crítica e 

responsável pela transformação dessa realidade, contribuindo para o desenvolvimento 

de novas formas de interação e de trabalho escolar. 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

Formar o profissional de Matemática com sensibilidade e competência técnica, 

política e didático-pedagógica para promover o desenvolvimento da educação 

matemática e da educação financeira nos anos finais do Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio da Educação Básica. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos do curso expressam uma dinâmica de formação de 

qualidade crescente, ancorada na permanente relação teoria e prática, manifesta no 

desenvolvimento da competência de:  



 

 

UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ 
Credenciada pelo Decreto Estadual n.° 5.571, de 27 de Agosto de 2002, publicado no Diário 

Oficial de Santa Catarina em 28/08/2002. Renovação de Credenciamento pelo Decreto Estadual 

nº 659 de 25 de setembro de 2007. 

 

SÍNTESE DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

MATÉRMATICA (LICENCIATURA) 

 

- construir uma visão abrangente do papel social do educador e do papel da 

Matemática como campo do conhecimento humano;  

- dominar os conhecimentos de diferentes áreas da matemática escolar e 

acadêmica;  

- elaborar propostas para o ensino da matemática na educação básica que 

favoreçam a criatividade, a autonomia e a flexibilidade de pensamento matemático, 

considerando a diversidade sociocultural e escolar; 

- perceber a prática docente de Matemática como um processo dinâmico, 

carregado de incertezas e conflitos, um espaço de criação e reflexão, onde novos 

conhecimentos são gerados e modificados continuamente; 

- compreender o papel da educação financeira para a formação cidadã na 

educação básica e elaborar propostas para seu desenvolvimento; 

- contribuir para a realização de projetos coletivos e interdisciplinares dentro da 

escola básica e em outros espaços de atuação profissional. 
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5 PERFIL DOCENTE E PERFIL DO EGRESSO 

 

5.1 Perfil do Docente 

O Corpo Docente tem papel fundamental para o sucesso de um curso. Deve 

respeitar as atribuições estabelecidas pela Política e Diretrizes para Ensino de 

Graduação e Sequencial da Unochapecó, deve conhecer o Projeto Pedagógico do curso 

para poder desenvolver suas atividades de acordo com o perfil, as competências e as 

habilidades que espera-se encontrar no egresso deste curso. Além disto, deve colaborar 

com a execução de trabalhos interdisciplinares, trabalhos estes que farão com que os 

estudantes percebam a integração existente entre os componentes curriculares de seu 

curso.  

 Para que estes objetivos sejam alcançados, o Corpo Docente deve: 

- atuar não apenas em componentes curriculares do Curso, mas também nas 

atividades desenvolvidas pelo Curso; 

- auto avaliar-se, de maneira a reconhecer falhas na sua metodologia e no trato 

com os estudantes, e encontrar mecanismos que corrijam estas falhas; 

- ter competência para relacionar-se de forma respeitosa e produtiva com os 

estudantes; 

- avaliar o desempenho de seu componente curricular, tanto individualmente 

quanto no contexto de todo o Projeto Pedagógico; 

- pesquisar e implantar novos métodos de avaliação que comprovem o 

desempenho dos estudantes em vários contextos, a citar: competência, técnica, 

iniciativa, organização e trabalho em equipe; 

- investigar e propor metodologias que melhorem o processo de aprendizagem 

da Matemática; 

- estimular o desenvolvimento de metodologias eficientes de estudo da 

Matemática para os estudantes; 

- comprometer-se com a melhoria da qualidade do ensino da Matemática na 

Educação Básica. 
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5.2 Perfil de egresso Institucional  

A Política e Diretrizes para Ensino de Graduação e Sequencial (Resolução 

164/CONSUN/2010, 2010, p. 26), estabelece o perfil institucional dos egressos dos 

Cursos de Licenciatura da Unochapecó, nos seguintes termos:  

Profissionais-cidadãos, com autonomia intelectual, consciência ambiental, 

criativos, protagonistas, críticos, com atitude investigativa, capacidade para a 

resolução de problemas, sensibilidade social, clareza epistemológica, 

habilidade de renovação do conhecimento e de localização de informações, 

de expressão escrita e oral, de interação e relacionamento interpessoal, 

capacidade para trabalhar com os novos recursos de comunicação, com 

conhecimentos técnico-científicos e culturais, habilidade para o uso das 

novas tecnologias, para o trabalho coletivo e interdisciplinar e 

comprometimento ético-político na defesa de direitos. 
 

5.3 Perfil de egresso do Curso de Graduação em Matemática (Licenciatura) 

 

O Curso de Matemática da Unochapecó tem um programa voltado para a 

formação de profissionais críticos, com autonomia intelectual, com visão de seu papel 

de educador plenamente inserido no meio social em que vive, com sensibilidade para 

interpretar as ações dos educandos em diferentes realidades; visão do papel 

sociopolítico da matemática e da educação financeira, sua contribuição para a formação 

de sujeitos para o exercício de sua cidadania, compreendendo como o conhecimento 

matemático pode e deve ser acessível a todos e o seu protagonismo nesse processo.  

 O egresso do Curso de Matemática da Unochapecó é preparado para 

desempenhar seu trabalho de educador matemático, contribuindo de forma eficiente e 

eficaz para a construção de uma sociedade digna e justa. Desta forma, o curso deseja 

formar profissionais que sejam capazes de: 

- apresentar visão abrangente do papel social do educador; 

- construir sólida formação nos conteúdos de matemática;  

- compreender e utilizar o conhecimento matemático; 

- expressar-se com clareza, precisão e objetividade, de forma escrita e oral; 

- compreender a Matemática numa visão histórica e crítica; 

- compreender, criticar e utilizar novas ideias e novas tecnologias para a 

resolução de problemas; 

- desenvolver aprendizagem continuada, com habilidade de renovação do 
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conhecimento e de localização de informações, sendo sua prática profissional fonte de 

produção de conhecimentos; 

- trabalhar com conceitos abstratos e sua relação com situações concretas na 

resolução de problemas, utilizando rigor científico na análise da situação-problema; 

- relacionar vários campos da Matemática e outras áreas do conhecimento para 

elaboração de modelos, resolução de problemas e interpretação de dados; 

- compreender as características peculiares dos raciocínios típicos da 

Matemática: o lógico-algébrico, o combinatório e o geométrico; 

- analisar, selecionar e produzir material didático; 

- elaborar propostas de ensino-aprendizagem de Matemática para a educação 

básica;  

- desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a autonomia e 

flexibilidade de pensamento matemático do estudante; 

- criar adaptações metodológicas e sequências didáticas ao planejar seus cursos, 

considerando a diversidade sociocultural e escolar; 

- analisar propostas curriculares de Matemática para a educação básica, bem 

como, avaliar livros-texto e estruturas de planos de cursos;  

- trabalhar de forma integrada com professores de sua área e equipe 

multidisciplinar, no sentido de contribuir efetivamente com a proposta pedagógica da 

unidade escolar e favorecer uma aprendizagem interdisciplinar e significativa aos 

estudantes, com comprometimento ético-político na defesa de seus direitos; 

- articular os conhecimentos da matemática financeira com a educação cidadã; 

- propor projetos de educação financeira para a educação básica, evidenciando a 

ética, a consciência ambiental e a responsabilidade; 

- desenvolver autonomia intelectual (criativo, ousado, crítico, com espírito 

investigativo); 

- participar e contribuir com seus conhecimentos matemáticos em diferentes 

setores profissionais. 
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6 ESTRUTURA CURRICULAR  

 

6.1 Matriz Curricular  

 

1º período 

Nº  Cód Área Componente 

Curricular 

Crédi

tos 

C/H Pré-

Req   

Req 

Esp. 

01 802 ACHJ 
Leitura e Produção 

de Textos 
02 

40 
 

 

02 101 ACEA Geometria Plana 06 120   

03 700 ACHJ Iniciação Científica 02 40   

04 101 ACEA Estatística I 02 40   

05 101 ACEA 
Trigonometria e 

Números Complexos 
04 

80 
 

 

Subtotal 16 320    

 

2º período 

Nº  Cód Área Componente 

Curricular 

Crédi

tos 

C/H Pré-

Req   

Req 

Esp. 

06 101 ACEA 

Introdução ao Curso 

e à Educação 

Financeira 

02 

40 
 

 

07 708 ACHJ 
Sociologia da 

Educação 
02 

40   

08 101 ACEA 
Introdução ao 

Cálculo 
04 

80   

09 802 ACHJ Libras 02 40   

10 101 ACEA Geometria Espacial 04 80   

11 101 ACEA 
Análise Combinatória 

e Probabilidade 
02 

40    

Subtotal 16 320   

 

3º período 

Nº  Cód Área Componente 

Curricular 

Crédi

tos 

C/H Pré-

Req   

Req 

Esp. 

12 708 ACHJ 
Filosofia da 

Educação 
02 

40 
 

 

13 708 ACHJ 
Educação Especial e 

Inclusão 
02 

40 
 

 

14 101 ACEA Álgebra Linear I 02 40   

15 101 ACEA Cálculo I 06 120 08  

16 101 ACEA 
Matemática 

Financeira I 
02 

40 
06 

 

17 101 ACEA Educação Financeira 02 40   

Subtotal 16 320   

 

4º período 

Nº  Cód Área Componente 

Curricular 

Crédi

tos 

C/H Pré-

Req   

Req 

Esp. 
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18 101 ACEA Geometria Analítica 06 120   

19 101 ACEA Teoria dos Números 04 80 08  

20 708 ACHJ Didática Geral 02 40   

21 101 ACEA 
Matemática 

Financeira II 
02 

40 
16 

 

22 101 ACEA Cálculo II 04 80 15   
Subtotal 18 360   

 

5º período 

Nº  Cód Área Componente 

Curricular 

Crédi

tos 

C/H Pré-

Req   

Req 

Esp. 

23 101 ACEA Cálculo Vetorial 04 
80 14,1

8,22 

 

24 101 ACEA Estágio I 04 

80 08,1

0,16

,20 

 

25 702 ACHJ 

Sociedade e 

Desenvolvimento 

Humano 

02 

40 

 

 

26 101 ACEA Álgebra Linear II 04 80 14  

27 708 ACHJ 
Psicologia da 

Educação 
02 

40 
   

Subtotal 16 320   

 

6º período 

Nº  Cód Área Componente 

Curricular 

Crédi

tos 

C/H Pré-

Req   

Req 

Esp. 

28 708 ACHJ 
Política e Gestão da 

Educação Básica 
02 

40 
 

 

29 101 ACEA 
Estruturas 

Algébricas 
04 

80 
19 

 

30 101 ACEA Estágio II 04 

80 11,2

0,24

,27 

 

31 101 ACEA 
Laboratório de 

Ensino da Matemática 
04 

80 08,1

9 

 

32 101 ACEA 

Equações 

Diferenciais e 

Séries 

04 

80 
14,2

2 

  

Subtotal 18 360   

 

7º período 

Nº  Cód Área Componente 

Curricular 

Crédi

tos 

C/H Pré-

Req   

Req 

Esp. 

33 101 ACEA 
Matemática 

Financeira III 
02 

40 
21 

 

34 101 ACEA Introdução à Análise 04 
80 22,2

9 

 

35 101 ACEA Estágio III 06 
120 21,3

0,31 

 

36 101 ACEA Cálculo Numérico 04 80 32  

37 101 ACEA 
Projeto de Pesquisa 

I 
04 

80 21,2

2,26 

 

Subtotal 20 400   
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8º período 

Nº  Cód Área Componente 

Curricular 

Crédi

tos 

C/H Pré-

Req   

Req 

Esp. 

38 101 ACEA Estágio IV 06 
120 18,3

0,31 

 

39 101 ACEA Tópicos Integradores 02 40   

40 708 ACHJ 
Tecnologias da 

Educação 
02 

40 
 

 

41 101  
Componente 

Curricular Eletivo 
02 

40 
 

 

42 101 ACEA 
Projeto de Pesquisa 

II 
02 

40 
37 

 

Subtotal 14 280   

 

Estágios Curriculares 20 400 
Pesquisa 06 120 
Carga horária prática 27 540 
Atividades Complementares 10 200 
TOTAL GERAL (componentes obrigatórios e 

optativos) 

144 2880 

 

Componentes Curriculares Eletivos 

Componente Créd. C/H 

Estatística Aplicada à Educação 02 40 
Seminário de Pesquisa 02 40 
Seminário de Extensão 02 40 
Empreendedorismo 02 40 
Língua Estrangeira – Inglês 02 40 
Língua Estrangeira – Espanhol 02 40 
Física I – Mecânica 02 40 
Algoritmos e Programação 02 40 
Variáveis Complexas 02 40 
Cálculo Numérico II 02 40 
Estatística II 02 40 

 

6.2 Processo Pedagógico 

 

O processo pedagógico é composto por um conjunto de ações, práticas, 

intervenções, escolhas, procedimentos e principalmente, pela relação entre sujeitos 

epistêmicos e objetos de conhecimento. Perpassa, portanto, pela elaboração do 

planejamento pedagógico que está relacionado com a escolha e definição de conteúdos, 

procedimentos, atividades, recursos didáticos, estratégias de ensino, instrumentos de 
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avaliação, da metodologia de trabalho a ser adotada, bem como concepção de ensino e 

aprendizagem do curso. 

Caracteriza-se pelo processo de planejamento pedagógico, relacionado ao 

cuidado necessário com o andamento do curso, cuidado esse que perpassa pela 

concepção e elaboração de Projeto Pedagógico, sua atualização permanente e sua gestão 

pedagógica, política e administrativa. 

Distintos elementos compõem o processo pedagógico. Na Política de Diretrizes 

para o Ensino de Graduação e Sequencial da Unochapecó encontramos destaque para 

quatro elementos centrais: o Projeto Pedagógico do Curso, o planejamento docente, 

permanência e sucesso dos estudantes e processo de gestão do curso. São elementos 

imbricados no cotidiano universitário, interligados em um movimento topológico entre 

as partes e o todo: uma parte não tem razão de ser se não em função do todo, que nesse 

caso, é o curso. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Matemática (Licenciatura) 

apresenta em seu bojo o desejo de formar um educador matemático comprometido com 

as questões contemporâneas emergentes da educação. Cada ação no curso precisa ser 

planejada com vistas a essa formação, assim, os programas de aprendizagem/planos de 

ensino assumem um papel fundamental como instrumentos que podem assegurar um 

processo educacional com esse alcance.  

O programa de aprendizagem é um instrumento de comunicação, um contrato 

didático entre o docente e o estudante, e representa uma parte do planejamento didático-

pedagógico e segue os referenciais políticos e orientadores e os programas previstos 

para cada componente curricular, estabelecidos pelo Projeto Pedagógico do Curso, 

contemplando os seguintes elementos básicos: 

- Dados de identificação; 

- Ementa; 

- Justificativa do componente curricular no curso; 

- Objetivos gerais e específicos; 

- Conteúdos programáticos; 

- Metodologia; 

- Cronograma; 
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- Avaliação; 

- Referências (básicas, complementares e especiais); 

- Observações do docente. 

A elaboração do programa de aprendizagem é um momento de profunda 

reflexão do docente acerca do componente curricular que trabalha, de forma que 

consiga articular a justificativa do componente curricular no curso, objetivos, conteúdos 

e referências às metodologias e formas de avaliação (itens fundamentais do programa de 

aprendizagem). Deve também observar que a metodologia de ensino é determinada pela 

relação objetivos-conteúdos, e refere-se aos meios para alcançar os objetivos do 

processo de ensino. No programa de aprendizagem, o item “metodologia” deve 

apresentar, de forma simples e direta, as indicações gerais das ações a serem 

desenvolvidas pelo professor. 

Também, a avaliação é o momento indispensável de verificação e julgamento do 

andamento do processo de ensino e aprendizagem desenvolvido. Na elaboração do 

programa de aprendizagem o docente deve registrar o princípio do processo de 

avaliação que será utilizado ao longo do componente curricular, tanto para facilitar seu 

desenvolvimento no decorrer do semestre quanto para conhecimento e discussão com os 

estudantes. 

No Curso de Matemática o planejamento da ação pedagógica ocorre de forma 

conjunta entre os professores (nas assembleias e reuniões pedagógicas), o que possibilita 

a organização de um rol de atividades que, articuladas entre si em ações 

interdisciplinares e projetos articuladores, permite aos estudantes compreender o lugar 

de cada componente curricular no curso. Visando garantir o bom andamento do curso, é 

imprescindível que o Núcleo Docente Estruturante (NDE) acompanhe os programas de 

aprendizagem propostos a cada semestre.  

No planejamento anual os docentes têm a oportunidade de discutir 

conjuntamente as ações de extensão e pesquisa vinculadas ao curso, bem como, suas 

implicações no ensino. É um momento de socialização e construção de rumos para a 

ação pedagógica, onde também é discutida a trajetória de nossos estudantes do curso, 

de ingressantes a concluintes. 

O cuidado que o curso tem com os estudantes inicia com a acolhida dos 
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calouros, uma aproximação através da qual buscamos, além de receber e informar, 

identificar suas dificuldades, atendendo também os apontamentos da Política e 

Diretrizes para o Ensino de Graduação e Sequencial da Unochapecó considerando, 

principalmente, três dimensões: acadêmica, financeira e pessoal, de forma a garantir sua 

permanência no curso. 

Na dimensão acadêmica nos deparamos com uma grande fragilidade na 

formação básica, revelada por um número significativo de estudantes, em competências 

e habilidades que envolvem cálculo, leitura, escrita e uso de tecnologias. O desafio 

maior é encorajá-los à permanência, permitir que descubram suas potencialidades e 

superem suas fragilidades. Com esse fim, o curso propõe o programa de Monitorias e, 

principalmente, uma ação pedagógica conjunta que busca oportunizar essa superação, 

com amplo cuidado no primeiro semestre do curso. 

Em relação à dimensão financeira, seguimos os preceitos de uma universidade 

comunitária, que não visa lucros, procuramos acompanhar as situações individuais, 

fornecendo informações sobre bolsa de estudo e financiamento estudantil e 

oportunizando a participação dos estudantes em projetos de pesquisa e extensão 

remunerados com bolsas.  

A dimensão pessoal apresenta desafios diversos que revelam a intensidade de 

mudanças que a universidade provoca na vida dos estudantes. Buscamos apoiar o 

estudante através da estrutura da Unochapecó para atendimento psicossocial, que 

objetiva acolhida e orientação dos estudantes, com apoio psicopedagógico e social no 

decorrer do curso, bem como, através da Política de Educação Inclusiva instituída. 

A atuação da Coordenação do Curso de forma próxima aos estudantes é uma 

importante estratégia de gestão, elimina barreiras, cria confiabilidade no curso e na 

Unochapecó. O processo de Gestão do Curso está detalhado no item 8.11. 

Com a aprovação da Resolução N. 076/CONSUN/2013 que aprova as diretrizes 

institucionais para o processo de reestruturação acadêmica e administrativa da 

Unochapecó instituiu-se o componente curricular de Tópicos Integradores que tem por 

objetivo a correção de lacunas de aprendizagem em conteúdos específicos já 

ministrados anteriormente. Nesse sentido, o curso pretende realizar a sua 

implementação no último semestre (8º período). A ementa de Tópicos Integradores será 
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definida em Colegiado de Curso, no semestre anterior à sua oferta, a partir de amplo 

debate envolvendo docentes e estudantes com base em dados obtidos através de 

avaliação interna do curso. 

 

6.2.1 Metodologia de ensino 

 

A mediação estabelecida proporciona o desencadear do processo, a partir da 

realidade significativa do estudante (ação), fazendo uso das teorias produzidas 

relacionadas à área específica e à formação pedagógica que subsidiam o 

desenvolvimento das funções mentais superiores (reflexão) e que refletem uma prática 

consciente da relação professor-aluno em nível de formação e atuação docente (ação 

pedagógica). 

Nesse sentido, de acordo com o Parecer 009/CNE/2001, de oito de maio de 

2001, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, em curso de qualificação em licenciatura,  

É imprescindível garantir a articulação entre conteúdo e método de ensino, na 

opção didática que se faz. Portanto, não se deve esquecer aqui a importância 

do tratamento metodológico. Muitas vezes, a incoerência entre o conteúdo 

que se tem em mente e a metodologia usada leva a aprendizagens muito 

diferentes daquilo que se deseja ensinar. Para que a aprendizagem possa ser, 

de fato, significativa, é preciso que os conteúdos sejam analisados e 

abordados de modo a formarem uma rede de significados. 

 

Ainda, seguindo o Parecer 009/CNE/2001, nos preocupa a superação da 

oposição entre conteudismo e pedagogismos. É comum em cursos de Licenciatura em 

Matemática dois blocos distintos de trabalho: o de conteúdos específicos e os de 

formação pedagógica. É necessário criar espaços, tempos e atividades adequadas que 

oportunizem aos estudantes fazerem permanentemente a transposição didática, isto é, a 

transformação dos objetos de conhecimento em objetos de ensino, de matemática 

acadêmica em matemática escolar. Esse exercício requer um esforço do grupo de 

docentes, em uma atuação integrada que vise superar essa dicotomia, garantindo a 

ampliação, ressignificação e equilíbrio de conteúdos específicos e pedagógicos 

educacionais. 
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6.2.2 Tecnologias de informação e comunicação – TICs utilizadas no processo de 

ensino e aprendizagem 

 

 Diferentes meios de comunicação poderão ser utilizados para facilitar os 

processos pedagógicos, de mediação/transmissão/socialização/construção do 

conhecimento e a comunicação entre os sujeitos envolvidos no curso. Temos para isso 

ferramentas disponíveis no perfil do coordenador, do docente e do estudante (E-mail, 

Sistema de Mensagem Integrada, Material de Apoio, Protocolo Digital, entre outras) e 

também Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

 A utilização do AVA na Unochapecó possui regulamento aprovado pela 

Resolução n. 012/CONSUN/2014.  O Trabalho Discente Efetivo (TDE), regulamentado 

pela Resolução n. 148/CONSUN/2013 e desenvolvido com apoio do AVA, comporá parte da 

carga horária dos componentes curriculares do curso:  

[...] em um percentual de 16,67% da carga horária total prevista, ou seja, na 

proporção de 10 minutos a cada hora aula de 50 minutos de atividades 

presenciais, para o componente curricular, excetuando-se as disciplinas que 

compõem a prática profissional, como estágios e internatos, bem como 

monografias e demais trabalhos de conclusão de curso.  

 

No caso específico do Curso de Graduação em Matemática (Licenciatura), 

excetuam-se os Estágios (Estágio I, Estágio II, Estágio III e Estágio IV) e Projeto de 

Pesquisa I e Projeto de Pesquisa II. 

O TDE constitui iniciativa que contribuirá para a flexibilidade curricular com 

práticas inovadoras e para promover o aprendizado autônomo dos estudantes. 

 

6.2.3 Correlação entre componentes teóricos e práticos 

 

A concepção da organização e direção do processo de ensino e aprendizagem 

tem como premissa básica e permanente a articulação teórico-prática numa perspectiva 

de construção gradativa de ação-reflexão-ação.  

No Curso de Graduação em Matemática (Licenciatura) essa articulação é 

trabalhada a partir do planejamento da ação pedagógica de forma conjunta entre os 

professores (nas reuniões pedagógicas), o que possibilita a organização de um rol de 

atividades que, articuladas entre si, permitem aos estudantes compreenderem o lugar de 
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cada componente curricular no curso. Os Estágios Curriculares Obrigatórios Não 

Obrigatórios e as horas destinadas à prática de ensino também são essenciais para 

proporcionar ao longo do curso uma articulação entre os componentes curriculares.  

 Atendendo a legislação (Resolução CNE/CP 2 de 19 de fevereiro de 2002), que 

preconiza 400 horas de prática de ensino nos cursos de licenciatura, entendeu-se que a 

matriz curricular proposta contempla um número maior do que o prescrito, pois a 

maioria dos componentes curriculares e atividades intra e extra-curriculares mantêm 

vínculo teórico-prático, como por exemplo: estudos de caso, aulas simuladas, 

exploração da expressão oral e escrita, a construção do conhecimento fazendo uso de 

novas tecnologias, análise de livros-texto e situações desafiadoras. São situações 

didáticas em que os professores em formação colocam em prática os conhecimentos que 

aprenderam ao mesmo tempo em que possam mobilizar outros, de diferentes naturezas e 

oriundos de diferentes experiências em diferentes tempos e espaços curriculares. 

Destaca-se também o envolvimento dos estudantes no PIBID – Programa de 

Iniciação à Docência. O PIBID é uma iniciativa do governo federal, através da CAPES, 

para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação 

básica. O programa concede bolsas a estudantes de licenciatura participantes de projetos 

de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior em 

parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino. Os projetos devem 

promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o início da 

sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob 

orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola.  
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7 PROCESSO DE AVALIAÇÃO  

 

A qualificação do processo de ensino e aprendizagem no Curso de Graduação 

em Matemática (Licenciatura) está sob a égide de um permanente e conciso processo de 

avaliação interna e externa, estruturado por um conjunto de instrumentos que 

possibilitam a mensuração quantitativa e qualitativa das três dimensões, definidas pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP) e Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que perpassam a formação acadêmica: 

Organização Didático-Pedagógica; Corpo Docente e Infraestrutura, através da atuação e 

trabalhos da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Unochapecó e Avaliação Externa 

realizada pelo Conselho Estadual de Educação, instituído pela Lei n. 2.975, de 18 de 

dezembro de 1961, que consiste em um órgão normativo-jurisdicional, consultivo e de 

assessoramento superior, com sede na capital do Estado e jurisdição em todo o Estado, 

vinculado à Secretaria de Estado da Educação e que tem por finalidade deliberar sobre 

matéria relacionada com a educação e o ensino, na forma da legislação pertinente. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Unochapecó foi instituída em 2005 

pela Portaria nº. 027/2005, considerando os termos da Lei n. 10861 de 14 de abril de 

2004 que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). A 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Unochapecó, responsável pela coordenação 

do processo de auto avaliação da instituição, tem como objetivos: coordenar os 

processos de avaliação da Unochapecó, visando o respeito aos princípios e a consecução 

das diretrizes institucionais; sistematizar e disponibilizar informações e fomentar e 

consolidar uma cultura de avaliação universitária.  

Na Unochapecó, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsável pela 

condução dos processos de avaliação interna da instituição, de sistematização e de 

prestação das informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), obedecendo às diretrizes mencionadas na Lei n. 

10861 de 14 de abril de 2004 (que institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes). Os processos de avaliação conduzidos pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) subsidiam o credenciamento e recredenciamento da 

Unochapecó, bem como o reconhecimento e renovação de reconhecimento de seus 
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cursos de graduação oferecidos. Uma das competências da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) é elaborar o relatório de auto avaliação institucional com base nas 10 

dimensões que constam no SINAES, que são:  

I- a Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que explicita 

a missão e caracteriza o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

II-  política para o ensino, pesquisa e extensão, que consiste na dimensão 

mais complexa, que descreve a proposta e concepção curricular, a organização didático-

pedagógica, prática e formação docente, ensino de graduação e pós-graduação, 

relevância social e científica das pesquisas, práticas institucionais de pesquisa, grupos 

de pesquisa, concepção e atividades de extensão; 

III- a responsabilidade social da Instituição, que caracteriza atividades com 

impacto no desenvolvimento regional e nacional, descreve a relação com setores 

público, privado com o mercado de trabalho, além de instituições sociais, culturais, etc.; 

IV- a comunicação com a sociedade, que descreve os meios de comunicação 

internos e externos, e caracteriza a imagem pública da Instituição de Ensino Superior 

(IES); 

V-  as políticas de pessoal e de carreiras, que detalham os processos de 

capacitação de pessoal e os planos de carreira, além do clima institucional (relações 

interpessoais, etc.); 

VI- organização e gestão da instituição, que descreve o Plano de 

Desenvolvimento Institucional, os órgãos colegiados, os modos de participação na 

gestão e tomada de decisões; 

VII- infraestrutura física, que descreve desde as salas de aula até laboratórios 

e equipamentos, tendo como pano de fundo o ensino, a pesquisa e a extensão; 

VIII- planejamento e avaliação, que descreve os procedimentos de avaliação e 

acompanhamento pela Comissão Própria de Avaliação (órgão criado pela Lei do 

SINAES, em seu Artigo 11, cuja principal função é coordenar o processo de auto 

avaliação nas instituições de ensino superior); 

IX- política de atendimento aos estudantes, que descreve o acompanhamento 

pedagógico, critérios de seleção, participação em atividades universitárias (bolsas, 

estágios, iniciação científica), atendimento de estudantes, acompanhamento de egressos, 
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etc.; 

X- sustentabilidade financeira, que descreve as políticas de captação e 

aplicação de recursos, controle de despesas e investimentos, etc.. 

 Os processos de avaliação perpassam, portanto, pela avaliação permanente do 

ensino e aprendizagem no curso que envolve docentes e estudantes e um conjunto de 

espaços, ações e políticas institucionais que fundamentam a formação acadêmica. Deste 

modo, a avaliação dar-se-á no contexto das três dimensões abaixo indicadas. 

 

7.1 Avaliação do Curso 

 

O processo de avaliação do Curso terá como parâmetro os preceitos dispostos na 

Lei N. 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES) e na Resolução 100/CEE/SC de 22 de novembro de 2011, 

do Conselho Estadual de Educação que fixa normas para o funcionamento da Educação 

Superior no Sistema Estadual de Ensino de Santa Catarina. O mecanismo institucional 

utilizado para efetuar o processo de avaliação do Curso consiste na aplicação dos 

instrumentos da Comissão Própria de Avaliação (CPA) que almejam mensurar 

indicadores de qualidade do Curso, bem como suas fragilidades e potencialidades.  

A avaliação do Curso também será efetuada pelo Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) que tem como uma de suas atribuições à avaliação das distintas dimensões que o 

constituem (Dimensão Didático-pedagógica; Corpo Docente e Infraestrutura), bem 

como de qualificar a proposta de formação deste. 

Estes mecanismos derivam da política institucional de avaliação, que tem como 

princípio a continuidade e permanência dos processos avaliativos.  

 

7.2 Avaliação dos Estudantes 

 

O processo de avaliação dos estudantes pauta-se nos preceitos dispostos no 

Manual de Normas e Procedimentos Acadêmicos da Unochapecó. A avaliação do 

desempenho acadêmico no curso será efetuada por componente curricular, tendo como 

parâmetro critérios de assiduidade e aproveitamento que consiste no desenvolvimento 
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de estudos e nos avanços cognitivos obtidos pelo estudante no decorrer do curso. Outro 

princípio norteador da avaliação dos estudantes perpassará pelo desenvolvimento das 

formas de pensamento político, social, cultural e científico, este último vinculado à 

compreensão dos modos de fazer ciência. 

Os procedimentos e conceitos/notas de avaliação estão regulamentados 

institucionalmente no Manual supracitado e a principal ferramenta para organização 

destes consiste no Programa de Aprendizagem, entendido como um instrumento de 

planejamento e comunicação da instituição entre o docente e o estudante, elaborado de 

acordo com o Projeto Pedagógico do curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


