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Apresentação
A educação amazônica tem buscado ao longo de décadas sua identidade.
Desde a LDB 4.024/61, passando pel,.+-.a LDB 5.692/71 até a atual Lei nº 9.394/96,
muito se discutia sobre as condições de acesso e permanência do aluno na escola,
quer seja na educação básica ou na educação superior. Atualmente retomamos uma
preocupação pertencente ainda ao período colonial, em que os Jesuítas, por sua
formação pedagógica, enfatizavam a vinculação do exercício da docência a uma
formação específica. Tal postura reluta severamente contra a prática que se instituiu
e ainda é manifesta, na qual basta ser bom profissional de determinada área para
pressupor também ser bom professor. Pelo exposto, a formação docente em nossa
região demanda a preocupação com os aspectos regionais, técnicos e pedagógicos.
Baseado no tripé formação regional, técnica e pedagógica o projeto
pedagógico em questão apresenta as principais linhas condutoras da licenciatura em
Ciências: Matemática e Física. Sua construção é resultado da participação direta e
indireta dos docentes, discentes e comunidade interessada nos rumos da formação
de professores. O projeto espera fortalecer a formação acadêmica voltada para a
docência na Educação Básica com a perspectiva da educação continuada no âmbito
da pós-graduação.
Formar professores para o exercício da docência nos Ensinos Fundamental e
Médio é condição necessária para estabelecer parâmetros mínimos de qualidade na
educação brasileira. No caso da região do Médio Amazonas constitui-se uma ação
referencial, visto que os profissionais que lecionam Matemática e Física são
oriundos de outras áreas, que muitas vezes se encontram em campos distintos do
conhecimento. Neste sentido, o curso de Ciências: Matemática e Física têm papel
relevante, resulta da pouca formação de profissionais desta área e/ou desencanto
dos mesmos com as condições financeiras e de trabalho.
A elaboração deste projeto observa algumas categorias tais como: concepção
e objetivo do curso, perfil do aluno e campo de atuação profissional, competências e
4
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valores. Estes elementos encontram referência nas linhas e diretrizes gerais da
Universidade Federal do Amazonas, assim como nas Diretrizes Curriculares
Nacionais dos Cursos de Matemática e Física e nas Diretrizes Nacionais para a
Formação de Professores da Educação Básica. Este documento, além de referência
teórico-metodológica, traça os aspectos estruturais do Curso de Ciências:
Matemática e Física apresentando para tanto a concepção da matriz curricular e a
organização do curso no Instituto de Ciências Exatas e Tecnologias no Município de
Itacoatiara.
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1 MARCO REFERENCIAL

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO CURSO:
1.1.1 Diagnóstico da área no país e no quadro geral de conhecimentos

O Curso de Licenciatura em Ciências: Matemática e Física, por meio de seu
projeto pedagógico, pretende contribuir para melhoria da qualidade de educação na
Amazônia. Ele consolida a perspectiva da formação de professores ao propor uma
graduação em duas áreas estratégicas para a docência na região. A licenciatura
enquanto espaço de formação docente é assim disposta no parecer CNE/CP
21/2001.
A licenciatura é uma licença, ou seja trata-se de uma autorização,
permissão ou concessão dada por uma autoridade pública
competente para o exercício de uma atividade profissional, em
conformidade com a legislação. A rigor, no âmbito do ensino
público, esta licença só se completa após o resultado bem
sucedido do estágio probatório exigido por lei.

A matriz curricular do curso constitui-se num dos mecanismos de
operacionalização da formação proposta, visto que por meio dela, conteúdos
disciplinares, programas de extensão, seminários interdisciplinares e congressos
científicos

são

desenvolvidos

buscando a

observação,

problematização

e

intervenção nas questões educacionais vivenciadas na área de Matemática e Física
na região do Médio Amazonas.
A partir das temáticas educacionais, as disciplinas de Prática Curricular
juntamente com Estágio Supervisionado propiciam uma investigação sobre o
fenômeno educacional e suas peculiaridades regionais, permitindo ao educando
condições de questionamento e intervenção no cotidiano escolar. A regionalidade
proposta não desconsidera a realidade global da educação, mas compreende-a no
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processo de construção da sociedade em que as questões locais relacionam-se e
refletem as universais.
A perspectiva apresentada possibilita a percepção de problemas reais, com o
desafio de contribuir para criação de projetos coletivos, dinâmicos e interativos que
constituem-se em aprendizagem envolvendo os alunos da graduação e a
comunidade do município. A dinâmica de certo modo contempla o que o parecer
CNE/CP 009/2001 também preconiza.
O princípio metodológico geral é de que todo fazer implica uma reflexão e
toda reflexão implica um fazer, ainda que nem sempre este se materialize.
Esse princípio é operacional e sua aplicação não exige uma resposta
definitiva sobre qual dimensão – a teoria ou a prática - deve ter prioridade,
muito menos qual delas deva ser o ponto de partida na formação do
professor. Assim, no processo de construção de sua autonomia intelectual,
o professor, além de saber e de saber fazer deve compreender o que faz.

Toda metodologia a ser trabalhada pressupõe um tempo para ser
desenvolvida, principalmente ao considerarmos a formação de professores para
duas áreas como as de Matemática e Física. O projeto pedagógico instituído para a
Licenciatura de Ciências: Matemática e Física possui uma carga horária total de
3.695h distribuídas da seguinte forma:


3.240 h de disciplinas obrigatórias;



180h para disciplinas optativas



200h de Atividades Complementares Curriculares.

A carga horária deverá ser cumprida num ínterim de cinco anos consecutivos
nos períodos regulares da Universidade Federal do Amazonas e de suas
regulamentações especificas em acordo com o parecer CNE/CP 21/2001, quanto às
questões de carga horária ou duração do curso. Segundo o mesmo parecer os dois
termos podem ser assim entendidos.
Duração, no caso, é o tempo decorrido entre o início e o término de um
curso de ensino superior necessário à efetivação das suas diretrizes
traduzidas no conjunto de seus componentes curriculares. A duração dos
cursos de licenciatura pode ser contada por anos letivos, por dias de
trabalho escolar efetivados ou por combinação desses fatores. Se a
duração de um tempo obrigatório é o mínimo para um teor de excelência,
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obviamente isto não quer dizer impossibilidade de adequação às variações
de aproveitamento dos estudantes.
Já a carga horária é número de horas de atividade científico - acadêmica
número este expresso em legislação ou normatização, para ser cumprido
por uma instituição de ensino superior, a fim de preencher um dos requisitos
para a validação de um diploma que, como título nacional de valor legal
idêntico, deve possuir uma referência nacional comum.

A preocupação com a formação pedagógica, técnica e regional é acrescida
das questões vinculadas à diversidade cultural e atendimento a pessoas com
necessidades especiais. No caso das necessidades especiais, há obrigatoriedade
quanto à oferta da Língua Brasileira de Sinais que complementam as questões
legais quanto à composição da matriz curricular da legalidade na oferta do curso em
questão. Segundo o decreto Nº 5.626/2005 em seu Capitulo II a obrigatoriedade é
assim referida.
o

Art. 3 A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos
cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível
médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino,
públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do
conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal superior, o
curso de Pedagogia e o curso de Educação Especial são considerados
cursos de formação de professores e profissionais da educação para o
exercício do magistério.

Os Pareceres CNE/CP 21/2001, CNE/CP 009/2001 e o decreto lei n Nº
5.626/2005 representam a síntese das tendências históricas que orientam o
currículo na formação de professores e da integração de seus saberes. Por eles
há necessidade do estímulo e da formação do perfil teórico-prático para o
exercício do magistério, retoma-se a formação didática e pedagógica para a
docência e de maneira acentuada a preocupação com a formação de um
professor para lidar com as diferenças em sala de aula.
O atendimento do eixo técnico no que tange a fundamentação teórica
específica as áreas de Matemática e Física o projeto está pautado nos pareceres
CNE/CES 1.302/2001 e CNE/CES 1.304/2001. Em ambos, além da retomada da
questão didático pedagógica, são afixados o perfil dos formandos, as competências
8
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e habilidades, estrutura do curso, conteúdos curriculares e um tópico mais detalhado
sobre o estágio e as atividades complementares.
De todas as habilidades gerais mencionadas nos pareceres citados,
destacam-se as pontuadas abaixo:


Elaborar propostas curriculares de Matemática e Física para a educação
básica levando em conta os aspectos regionais;



Analisar, selecionar e produzir materiais didáticos;



Desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a autonomia
e a flexibilidade do pensamento científico dos educandos, buscando
indissociabilidade entre conceitos, técnicas, fórmulas e algoritmos;



Propor, elaborar e utilizar modelos, reconhecendo seus domínios de validade;



Utilizar a linguagem científica na expressão de conceitos físicos, na descrição
de procedimentos de trabalhos científicos e na divulgação de seus resultados;



Utilizar os diversos recursos da informática, dispondo de noções de
linguagem computacional;



Reconhecer as relações do desenvolvimento da Matemática e da Física com
outras áreas do saber, tecnologias e instâncias sociais, especialmente
contemporâneas;



Apresentar resultados científicos em distintas formas de expressão, tais como
relatórios, trabalhos para publicação, seminários e palestras.



Participar e desenvolver programas de formação continuada.
As habilidades gerais evidenciadas retomam as exigências legais dispostas

nos pareceres CNE/CES 1.302/2001 e CNE/CES 1.304/2001e efetivam a formação
de um profissional capaz de atuar na realidade dos municípios carentes de
educadores nas áreas de Ciências: Matemática e Física.
As habilidades específicas nas resoluções em questão remontam duas
perspectivas a da formação de professores e o aprofundamento teórico necessário a
exercício do magistério nas escolas. Quanto a estas, o parecer CNE/CES
1.304/2001estipula:
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Em relação às habilidades e competências específicas, estas devem ser
elaboradas pelas IES a fim de atender às exigências dos mercados
nacionais e locais. Neste sentido, as diretrizes curriculares conferem toda
autonomia as IES para defini-las, através dos conteúdos curriculares. Estes
podem ser estruturados modularmente de modo a atender os perfis gerais
definidos acima, porém com mudanças nos módulos dos últimos quatro
semestres do curso que atenderiam ao tipo de especialização necessária
para a inserção do formando na atividade almejada.

Como já exposto, o curso de Ciências: Matemática e Física se processa nos
chamados períodos regulares da Universidade Federal do Amazonas, neles as
habilidades específicas podem ser visualizadas em sua matriz curricular que
preconiza a simbiose entre as questões didáticas, os conteúdos específicos das
áreas de Matemática e Física, envolvimento com o cotidiano da escola a partir do
segundo ano do curso, uso de experimentações e modelos ao longo das disciplinas,
integração dos alunos do curso em atividades de extensão e pesquisa vinculadas ao
curso e uma relação dialógica com a comunidade escolar do município. Tais
habilidades podem ser visualizadas nas disposições abaixo:


Operar os equipamentos de laboratórios de Física presentes nas escolas
destinados a aprendizagem de conteúdos e experimentações na área;



Uso dos conceitos matemáticos e físicos em propostas metodológicas que
privilegiem sua aplicabilidade no cotidiano;



Articular símbolos e códigos incorporados a linguagem do cotidiano do sujeito
e cidadão em formação na Educação Básica;



Manipular

as

diversas

tecnologias

da

informação

necessárias

a

aprendizagem;


Envolvimento com programas e ações de aprendizagem continuada em que a
sua atuação docente dever ser fonte de produção de novas teorias e
metodologias educacionais;

Aliada aos fatores expostos a constante demanda por profissionais do magistério
nas áreas de Matemática e Física no Brasil corresponde a uma necessidade de
repensar as dificuldades inerentes a essas áreas que reduzem o número de
interessados nas mesmas. Os baixos salários e o pouco estímulo para carreira
10
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docente trazem a universidade alunos que optam pelas duas áreas apenas por sua
baixa concorrência no vestibular. Isto se reflete no elevado índice de evasão no
curso e, por conseguinte, na reduzida quantidade de profissionais formados. No
caso dos que possuem boa base para a Matemática ou Física, acabam por escolher
áreas que socialmente se apresentam como carreiras

mais promissoras,

consolidadas e com supostas possibilidades de ganhos maiores e ascensão social.
Este quadro crítico nas regiões mais pobres do país tem demonstrado que a
falta de professores com formação nas áreas de Matemática e Física institucionaliza
uma prática danosa. Nela é comum o exercício do magistério por professores leigos,
ou que assumem turmas diferentes da sua formação. O esforço feito por Estados e
Prefeituras na formação inicial de seu quadro docente pelas parcerias com
Universidades tem melhorado esta realidade, mas está longe de ser o ideal. A
dinâmica em questão gera um ciclo. Nele os alunos não recebem formação
adequada por conta da precariedade na oferta das disciplinas de matemática e física
e, por outro lado, as universidades têm dificuldade em formar professores nestas
áreas em função da pouca base de conteúdo dos alunos egressos da Educação
Básica. O rompimento desse ciclo é um desafio, uma vez que o fracasso dos alunos
nas disciplinas iniciais do curso Ciências: Matemática e Física torna-se um
componente do ciclo descrito. Tais situações reforçam o exposto no parecer
CNE/CES 1.302/2001 ao afirmar que, ao chegar à Universidade, a aluno já passou
por um longo processo de aprendizagem escolar e construiu para si uma imagem
dos conceitos matemáticos a que foi exposto, durante o ensino básico. Assim, a
formação do matemático demanda o aprofundamento da compreensão dos
significados dos conceitos matemáticos, a fim de que ele possa contextualizá-los
adequadamente.
Face ao apresentado vivemos em uma sociedade que privilegia o
conhecimento matemático e físico em diversidade de situações. A Matemática e a
Física além de suas aplicações específicas e de suas explicações dos fenômenos
cotidianos, servem de alicerce a outras áreas do conhecimento e como instrumento
para lidar ou desenvolver habilidades de pensamento.
11
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Em relação à Matemática prevalece a compreensão de ser uma parcela do
conhecimento humano essencial para a formação de todos os jovens, que contribui
para a construção de uma visão de mundo, para ler e interpretar a realidade e para
desenvolver capacidades que deles serão exigidas ao longo da vida social e
profissional. Já o conhecimento de Física visa a formação de um cidadão
contemporâneo, atuante e solidário, com instrumentos para compreender, intervir e
participar da realidade.
No que tange aos conteúdos para a graduação de Ciências: Matemática e
Física verifica-se que o disposto na LDBEN 9394/96 para a Educação Básica
converge como o disposto no parecer CNE/CES 1.302/2001 que assim determina:
Os conteúdos curriculares dos cursos de Matemática deverão ser estruturados de
modo a contemplar, em sua composição, as seguintes orientações:
a) partir das representações que os alunos possuem dos conceitos
matemáticos e dos processos escolares para organizar o desenvolvimento das
abordagens durante o curso;
b) construir uma visão global dos conteúdos de maneira teoricamente
significativa para o aluno;
O parecer CNE/CES 1.304/2001 por sua vez, complementa o CNE/CES
1.302/2001 ao propor a divisão em núcleo comum e núcleo especializado, neste
último faz a referência importante sobre a necessidade da relação da Física com as
outras áreas do saber. No caso da Licenciatura em Ciências: Matemática e Física, o
entrelace ultrapassa o sugerido e possibilita não só transitar por duas áreas
estratégicas do conhecimento escolar atual, mas integrar esses conhecimentos para
compor um novo perfil de licenciado.

Diante disto vejamos o que o parecer

CNE/CES 1.304/2001 dispõe:
Para atingir uma formação que contemple os perfis, competências e
habilidades acima descritos e, ao mesmo tempo, flexibilize a inserção do
formando em um mercado de trabalho diversificado, os currículos podem
ser divididos em duas partes.
I. Um núcleo comum a todas as modalidades dos cursos de Física.
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II. Módulos seqüenciais especializados, onde será dada a orientação final
do curso. Estes módulos podem conter o conjunto de atividades necessárias
para completar um Bacharelado ou Licenciatura em Física nos moldes
atuais ou poderão ser diversificados, associando a Física a outras áreas do
conhecimento como, por exemplo, Biologia, Química, Matemática,
Tecnologia, Comunicações, etc. Os conteúdos desses módulos
especializados inter-disciplinares devem ser elaborados por cada IES
juntando os esforços dos colegiados dos diversos cursos envolvidos (Física,
outras áreas científicas, Engenharia, Comunicação, etc.) seguindo
interesses específicos e regionais de cada instituição.

Além do disposto de maneira legal nos pareceres e decretos mencionados, o
graduando em Ciências: Matemática e Física possui em sua formação a perspectiva
de que hoje os Ensinos Fundamental e Médio são parte da Educação Básica.
Ambos devem ser vistos de maneira integrada e seqüencial, em que o primeiro
sistematiza a relação do homem como seus ambientes físico e natural e o segundo
prepara esse homem/sujeito para a vida em sociedade, ou seja, solidifica a
cidadania. A discussão parece oportuna ao tomar por base que as escolas na etapa
final da Educação Básica centram suas preocupações na aprovação de vestibulares,
sendo este o seu maior indicador de qualidade. Outra preocupação menos evidente,
mas ressonante no Ensino Médio é com o mundo do trabalho, na maioria das vezes
é simplificado pela oferta da informática básica. As duas questões, vestibular e
mundo do trabalho são de extrema importância no contexto atual, porém não
constituem finalidades da Educação Básica. Se a oferta da educação básica for feita
de maneira qualitativa o acesso a universidade será uma conseqüência do bom
trabalho realizado, por outro lado segundo a LDBEN 9.394/06 a educação
profissional deve ser ofertada em cursos específicos e com estrutura e
regulamentação própria. Logo, não basta assegurar a tríade formação pedagógica,
técnica e regional, também será necessário prepará-los para seu futuro mercado de
trabalho, demonstrando ao longo da formação as perspectivas, entraves e desafios
que irão encontrar na Educação Básica.
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1.1.2 Formação de Pessoal e Mercado
A tradição histórica demonstra que a formação docente nas áreas de
Matemática e Física esteve justaposta aos bacharelados das áreas. O professor das
mesmas se constituía pela realização de uma parca carga horária de disciplinas
pedagógicas dissociadas da dinâmica de organização dos bacharelados. Não raro, a
realização de tais disciplinas era feita quando um bacharel, em situação de contrato
temporário desejava dar continuidade à carreira em concurso público. Somando-se à
situação explicitada, o número reduzido de professores formados nas licenciaturas e
todos os problemas evidenciados na carreira do magistério concorrem para exígua
presença desses profissionais em sala de aula.
A formação de professores se apresenta na região amazônica como uma
ação estratégica. A exemplo de todo país passamos por problemas crônicos em
relação a formação de professores para a área de Ciências: Matemática e Física. Os
dados sobre a carência desses profissionais são presentes na maioria das
pesquisas dos institutos que medem a qualidade da educação nacional. Segundo o
Relatório produzido pela Comissão Especial instituída para estudar medidas que
visem superar o déficit docente no Ensino Médio em 2007 (CNE/CEB) “As políticas
públicas voltadas para a formação de professores devem abranger todos os
conteúdos curriculares; contudo a insuficiência de professores habilitados e
qualificados para Física, Química, Matemática e Biologia (Ciências), conforme dados
disponibilizados pelo INEP, coloca essas licenciaturas plenas em grau de
precedência”.
Por outro lado, a carência de profissionais nas áreas mencionadas pressupõe
ações emergenciais que ajudem a melhorar os índices de qualidade na Educação
Básica. O curso de Ciências: Matemática e Física, além de ação estratégica atende
ao que o relatório CNE/CEB propõe a partir dos estudos feitos por mais de dez
renomados educadores acerca desse problema. Segundo eles;
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O governo federal dever (sic!) estabelecer um olhar diferenciado para os
cursos de licenciatura em todo o país de forma a produzir e estimular
estudos e experiências para a organização e aplicação de Licenciaturas
Plenas Abrangentes (por área), destinadas à formação de professores
‘polivalentes’, a princípio, em nível das universidades mantidas pelo Poder
Público. (CEB/CNE, 2007)

A formação docente é uma das medidas adotadas pelo governo federal para
minimizar a falta de profissionais para atuar na Educação Básica. O piso nacional,
um plano nacional de carreiras, além da criação do FUNDEB, são medidas que
visam tornar a carreira do magistério mais atraente e promissora.

1.1.3. Campos de Atuação Profissional

O Licenciado em Ciências: Matemática e Física é antes de tudo um professor,
sua atuação, formação e experiências dentro do curso consolidarão esse perfil. Pela
demanda e, por sua formação se configurar como política estratégica de governo o
campo de atuação do licenciado é a escola. A atuação docente é marco referencial
do curso. Nele, a concepção interdisciplinar institui-se em uma vida acadêmica
pautada na tríade pesquisa, ensino e extensão. Logo, será possível que os
profissionais formados possuam habilidades e competências de atuação em outros
campos vinculados a área educacional.

1.1.4. Regulamento e Registro da Profissão
A formação docente é demanda legal instituída pela LDBEN 9.394/96 quanto
aos critérios mínimos para a atuação no magistério. Em seu Art. 62 estabelece que a
formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em
curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores
de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na
educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida
em nível médio, na modalidade Normal. Pelo exposto, o graduado em Licenciatura
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em Ciências: Matemática e Física cumpre uma das principais exigências para
regulamentação e atuação profissional.
Um aspecto fundamental na regulamentação da carreira docente é o que
assegura o Parecer N.º CNE/CP 21/2001 que dispõe;
A licenciatura é uma licença, ou seja, trata-se de uma autorização,
permissão ou concessão dada por uma autoridade pública competente para
o exercício de uma atividade profissional, em conformidade com a
legislação. A rigor, no âmbito do ensino público, esta licença só se completa
após o resultado bem sucedido do estágio probatório exigido por lei.

A posse da certificação de licenciado deveria ser condição básica para
atuação no magistério a ela acrescida o que dispõe a LDBEN 9.394/96 em seu Art.
67, face aos sistemas públicos, constante do Título VI: Dos Profissionais da
Educação inciso I ao estabelecer que a carreira no magistério público far-se-á
exclusivamente por concurso público de provas e títulos.
A atuação profissional do egresso em qualquer outro estabelecimento
educacional ocorrerá em obediência ao que também dispõe o Parecer N.ºCNE/CP
21/2001, pois o diploma de licenciado pelo ensino superior é o documento oficial que
atesta a concessão de uma licença. No caso em questão, trata-se de um título
acadêmico obtido em curso superior que faculta ao seu portador o exercício do
magistério na educação básica dos sistemas de ensino, respeitadas as formas de
ingresso, o regime jurídico do serviço público ou a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). As questões expostas encontram ainda amparo legal no inciso XIII
do Art. 5º da Constituição que assegura o livre exercício profissional, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer no caso do magistério a LDBEN
9.394/96.

1.1.5. Perfil do Profissional a ser formado
O Licenciado em Ciências: Matemática e Física é seguramente um
profissional da educação. Sua atuação deverá ser exercida de maneira integrada,
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tendo como meta a efetiva qualidade da Educação Básica. Nela deverá tomar por
fundamento a construção da humanização individual e coletiva numa perspectiva de
educação comprometida com a mudança e a cidadania. Assim sendo, o perfil
desejado é de um profissional com profundo conhecimento técnico, pedagógico e da
realidade local, capaz de atuar na escola e em diferentes sistemas de educação.
De maneira simplificada pode-se afirmar que o profissional egresso do Curso
de Licenciatura em Ciências: Matemática e Física estará apto a atuar no ensino de
Matemática e de Física na Educação Básica, bem como na elaboração e condução
de atividades de divulgação da ciência. A formação desse profissional deverá
superar as contradições que o educador encontra em seu espaço de ação. A
organização curricular de seu próprio curso é a busca por uma visão mais
integralizadora e interdisciplinar do conhecimento humano. Superar a dicotomia
teoria

-

prática,

discurso

–

atuação,

conhecimentos

cristalizados

versus

interdisciplinaridade, são desafios que se apresentam mediante a uma proposta de
formação que pretende integrar competência técnica, humana e compromisso
político.
O disposto corrobora a ótica apresentada no relatório CEB/CNE:2007, uma
vez que este propõe que “ O que se deseja, afinal, são professores reflexivos e
críticos, ou seja, professores com um conhecimento satisfatório das questões
relacionadas ao ensino-aprendizagem e em contínuo processo de autoformação,
além de autônomos e competentes para desenvolver o trabalho interdisciplinar”.
A concepção teórica, filosófica e a matriz curricular do curso buscam de
maneira precípua um profissional capaz de enfrentar problemas referentes à prática
educativa em suas diferentes modalidades, que consiga investigar e produzir
conhecimentos sobre a natureza e as finalidades da educação. Nesta perspectiva o
professor oriundo da Licenciatura em Ciências: Matemática e Física possui um perfil
no qual pesquisa, ensino e extensão são fundamentais para a atuação docente.
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1.1.6. Competências Gerais/ Habilidades/Atitudes/Valores
O graduando em Ciências: Matemática e Física deverá possuir em sua
formação a perspectiva de que atualmente os Ensinos Fundamental e Médio são
parte da Educação Básica. Ambos devem ser vistos de maneira integrada e
seqüencial, em que o primeiro sistematiza a relação do homem como seus
ambientes físico e natural e o segundo prepara esse homem/sujeito para a vida em
sociedade, ou seja, solidifica a cidadania. A discussão parece oportuna ao tomar
por base que as escolas na etapa final da Educação Básica centram suas
preocupações na aprovação de vestibulares, sendo este o seu maior indicador de
qualidade. Outra preocupação menos evidente, mas ressonante no Ensino Médio é
com o mundo do trabalho, na maioria das vezes é simplificado pela oferta da
informática básica.

As duas questões, vestibular e mundo do trabalho são de

extrema importância no contexto atual, porém não constituem finalidades da
Educação Básica. Se a oferta da educação básica for feita de maneira qualitativa o
acesso a universidade será uma conseqüência do bom trabalho realizado, por outro
lado segundo a LDBEN 9.394/06 a educação profissional deve ser ofertada em
cursos específicos e com estrutura e regulamentação própria.
O curso de Licenciatura em Ciências: Matemática e Física como já
mencionado se apresenta enquanto proposta inovadora de formação em licenciatura
abrangentes e por área. Nesse projeto pedagógico adota-se como horizonte as
competências estabelecidas nas resoluções CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002,
sobre formação de professores, Resolução CNE/CES 1.302/2001 das Diretrizes
Curriculares para os Cursos de Matemática e da Resolução CNE/CES 1.304/2001
com as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Física.
Os documentos legais são consensuais na necessidade de se consolidar o
perfil voltado para a atuação docente na Educação Básica. Por eles a estruturação
de Currículos de Licenciaturas Plenas em Física e Matemática devem ser
específicos para a formação de professores e diferenciados dos currículos
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destinados à formação de bacharéis. O currículo da licenciatura deverá,
necessariamente, envolver a formação pedagógica.
O presente curso deverá dar condições para que os seus egressos sejam
capazes de:


Compreender e atuar sobre o processo de ensino-aprendizagem na escola e
nas suas relações com o contexto no qual se inserem as instituições de
ensino;



Priorizar o desenvolvimento de competências e habilidades;



Adotar a prática como componente curricular;



Adotar estratégias de ensino diversificadas que explorem menos a
memorização e privilegiem o raciocínio;



Adotar estratégias de avaliação diversificadas atendendo a múltiplas formas
de expressão do conhecimento;



Ter consciência dos aspectos emocionais e afetivos que envolvem o ensino e
a aprendizagem;



Promover o desenvolvimento de competências cognitivas que viabilizem a
relação aluno-professor, aluno-aluno, e professor-professor;



Considerar, na formação dos alunos da educação básica, suas características
socioculturais e psicopedagógicas;



Tratar a pluralidade de formas de conhecimento cotidiano trazidas por
saberes e habilidades dos alunos com respeito;



Propiciar aprendizagens significativas ancoradas em saberes, conhecimentos
e habilidades anteriores dos estudantes;



Promover o ensino da ciência com estimulo à autonomia intelectual do aluno,
valorizando a expressão de suas idéias, de seus saberes não científicos,
tratando-os como ponto de partida para o entendimento dos saberes
científicos;



Resolver problemas concretos da prática docente e da dinâmica escolar,
zelando pela aprendizagem dos alunos;
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Fazer uma leitura orgânica e contextual do conhecimento científico,
procurando estabelecer um diálogo permanente com as outras áreas do
conhecimento buscando a interdisciplinaridade;



Tratar os conteúdos de ensino de modo contextualizado, estabelecendo
relações entre diferentes conteúdos dentro da Matemática e da Física, entre
os conhecimentos matemáticos e físicos e outras formas de conhecimentos
científicos e saberes cotidianos;



Propor parcerias que viabilizem a relação escola-sociedade;



Conhecer e dominar os conteúdos básicos relacionados a Matemática e
Física e às áreas de conhecimento afins, que são objeto de sua atividade
docente, adequando-os às necessidades dos alunos;



Dominar os conhecimentos de Matemática e de Física, tendo tanto a visão
global em suas grandes áreas, como o aprofundamento necessário ao ensino
das especificidades das mesmas, estando bem alicerçado sobre sua
estrutura, com bases matemáticas, éticas e pedagógicas, sólidas e
complexas;



Valorizar o aspecto experimental da Física;



Ter consciência do processo de transformação do conhecimento humano e de
atualizar constantemente seus estudos para acompanhar as transformações
do conhecimento humano, seja do campo educacional geral e específico, seja
de campo de conhecimento científico-tecnológico, bem como da vida humana
em geral;



Manter atualizados seus conhecimentos sobre legislação e a atuação
profissional;



Atuar

de

forma

integrada

em

programas

envolvendo

equipes

multidisciplinares;


Ser crítico, criativo, participativo e, ético no desempenho de suas atividades;
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1.1.7. Objetivos do curso
Geral



Formar profissionais para a docência nas áreas de Matemática e Física para
os Ensinos Fundamental e Médio;



Consolidar os aspectos filosóficos e históricos ligados à evolução da
Matemática e da Física e como estes se manifestam no cotidiano escolar
integrando-se aos vários campos da ciência para elaboração de modelos,
interpretação de dados e resolução de problemas;



Refletir a prática do educador inserida no contexto das novas vertentes
teóricas e das tecnologias da informação, relacionando-as ao ensino da
Matemática e Física;



Fomentar a prática docente com base numa visão abrangente do papel
social do educador e da Ciência como campo do conhecimento humano;



Contribuir com a formação acadêmica para posteriores estudos e pesquisa
nas áreas de Matemática, Física ou Ensino de Ciências.

Específicos



Fornecer a fundamentação teórica e técnica necessárias ao exercício da
docência nas áreas de Matemática e Física;
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Desenvolver

a

autonomia

acadêmica

para

a

busca

do

saber,

desenvolvimento de atividades colaborativas estimulando competências
relacionadas a comunicação, organização e planejamento.



Analisar criticamente materiais didáticos de Matemática e de Física (livros,
softwares especializados, etc.) e elaborar propostas alternativas para a sala
de aula;



Propiciar o desenvolvimento de habilidades voltadas para a manipulação
didática de recursos laboratoriais presentes nas escolas, assim como
estimular o processo criativo metodológico com o uso de materiais
alternativos;



Contextualizar o uso da Matemática e Física enquanto campo de exercício
permanente dos problemas e da diversidade regional manifesta no cotidiano
da sala de aula;

1.2 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CURSO

1.2.1. Titulação
Ao concluir o curso, o egresso receberá o título de Licenciado em Ciências:
Matemática e Física.

1.2.2. Número de vagas oferecidas e funcionamento do curso
O ingresso no Curso de Ciências: Matemática e Física será processado em
duas formas. A primeira será a oferta anual de 25 vagas para concorrência no ENEM
(Exame Nacional do Ensino Médio) de livre concorrência entre os interessados na
área. A segunda possibilidade de ingresso está restrita aos alunos do Ensino Médio
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das escolas da região do Médio-Amazonas no processo seletivo denominado
institucionalmente de Processo Seletivo Contínuo com 25 vagas. As aulas são
ministradas de segunda a sexta-feira no período noturno, e também aos sábados no
período matutino ou vespertino conforme disponibilidade de pessoal e infra-estrutura
do ICET/UFAM.

1.3 MATRIZ CURRICULAR
Para graduar-se, o aluno deve cumprir todas as disciplinas obrigatórias e
optativas necessárias para completar o mínimo de créditos exigidos pelo currículo. O
regime acadêmico adotado pela Universidade Federal do Amazonas é o Sistema de
Créditos. Este Sistema rege o controle da integralização curricular na Instituição.
Considera-se crédito, uma unidade de trabalho acadêmico, correspondendo 1(um)
crédito teórico a 15 (quinze) horas de aula e 1(um) prático a 30 (trinta) horas de aula.
As quantidades de créditos são explicitadas pelos três números separados por
pontos, indicando o total de créditos, o número de créditos teóricos e o número de
créditos práticos, respectivamente.
Para a integralização curricular é necessário cumprir carga horária total: 3.620
(três mil, seiscentos e vinte) horas/aula, 205 (créditos) de atividades, sendo 3.240
(três mil, duzentos e quarenta) horas/aula, 193 (cento e noventa e três) créditos
destinadas às disciplinas obrigatórias, 180 (cento e oitenta) horas/aula (12 créditos)
destinada às disciplinas optativas, e Atividades Acadêmico Cientifico Culturais com
200 horas.
As disciplinas que compõem a presente matriz curricular foram selecionadas
de modo a satisfazer as diretrizes:


Resolução CNE/CP 1 e 2/2002 e Parecer CNE/CP 28/2001: Duração e
Carga Horária dos cursos de Licenciatura.



Resolução CNE/CES 3/2003 e Parecer CNE/CES 1.302/2001: Diretrizes
Curriculares para os cursos de Matemática
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Resolução CNE/CES 9/2002 e Parecer CNE/CES 1.304/2001: Diretrizes
Curriculares para os cursos de Física



Decreto-Lei 5626 de 22/12/2005, capítulo 2, art. 3º, § 1º: Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS)

Abaixo são apresentadas as disciplinas obrigatórias e optativas do curso,
separadas em blocos e organizadas segundo a mesma divisão utilizada na
Resolução CNE/CP 2/2002 e no Parecer CNE/CP 28/2001.

1.3.1.Conteúdos Curriculares de natureza científico-cultural – Núcleo Comum

Núcleo Comum da Formação – Disciplinas Básicas
EIXOS ESTRUTURANTES
Disciplinas
1. Matemática Básica
Matemática Elementar I
Matemática Elementar II
Matemática Elementar III
Fundamentos de Geometria
Cálculo I
Cálculo II
Cálculo III
Geometria Analítica
Álgebra Linear I
Probabilidade e Estatística
1. Física Geral
Fundamentos de Física I
Fundamentos de Física II
Física I
Física Experimental I
Física II
Física Experimental II
Física III
Física Experimental III
Física IV
3. Áreas Correlatas
4. Fundamentos Metodológicos
5. Fundamentos de C. Humanas

TOTAL DE HORAS

Fundamentos de Informática
Química Geral I
Metodologia da Pesquisa I
Introdução à Filosofia
Sociologia Geral
Português Instrumental
Inglês Instrumental

CR
CH
4.4.0
60
4.4.0
60
4.4.0
60
6.6.0
90
6.6.0
90
6.6.0
90
6.6.0
90
4.4.0
60
4.4.0
60
4.4.0
60
4.4.0
60
4.4.0
60
6.6.0
90
1.0.1
30
6.6.0
90
1.0.1
30
6.6.0
90
1.0.1
30
5.4.1
90
3.2.1
4.4.0
3.3.0
4.4.0
4.4.0
4.4.0
4.4.0
108

60
60
45
60
60
60
60
1695
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Núcleo Comum da Formação – Disciplinas Específicas
EIXOS ESTRUTURANTES
Disciplinas
1. Matemática
Equações Diferenciais Ordinárias
Fundamentos de Álgebra
Fundamentos de Análise
2. Física Clássica e Moderna
Mecânica Clássica
Termodinâmica
Física Moderna I
Eletromagnetismo
Legislação do Ensino Básico
Didática Geral
3. Educação
Psicologia da Educação
Educação Inclusiva
LIBRAS
TOTAL DE HORAS

CR
CH
4.4.0 60
4.4.0 60
4.4.0 60
4.4.0 60
4.4.0 60
4.4.0 60
4.4.0 60
4.4.0 60
4.4.0 60
6.6.0 90
3.2.1 60
4.4.0 60
49
750

1.3.2. Prática como componente curricular – Núcleo Comum
Núcleo comum
EIXOS ESTRUTURANTES
Disciplinas
1. Prática como componente Prática Curricular I
curricular
Prática Curricular II
Prática Curricular III
Laboratório para Ensino de Matemática
Laboratório para o Ensino de Física
TOTAL DE HORAS

CR
CH
4.2.2 90
4.2.2 90
4.2.2 90
3.2.1 60
3.2.1 60
390
18

1.3.2. Estágio Curricular Supervisionado– Núcleo Específico
NÚCLEO ESPECÍFICO
EIXOS ESTRUTURANTES

1. Prática Profissional

TOTAL DE HORAS

Disciplinas
Estágio Supervisionado I
Estágio Supervisionado II
Estágio Supervisionado III
Estágio Supervisionado IV

CR
CH
4.2.2 90
5.2.3 120
5.3.2 105
4.2.2 90
18 405
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1.3.3. Estrutura Curricular-Periodização
1º. PERÍODO
CODIGO
ITA 201
ITA 122
ITA 130
ITM 161
ITM 002
ITS 033

DISCIPLINA
Português Instrumental
Metodologia da Pesquisa I
Fundamentos da Física I
Matemática Elementar I
Matemática Elementar II
Fundamentos de Informática

CÓDIGO
ITA 104
ITM 018
ITA 204
ITA 131
ITM 022

DISCIPLINA
Cálculo I
Fundamentos de Geometria
Introdução à Filosofia
Fundamentos da Física II
Matemática Elementar III

CÓDIGO
ITM 004
ITM 021
ITM 101
ITA 115
ITA 127

DISCIPLINA
Geometria Analítica
Prática Curricular I
Física I
Cálculo II
Física Experimental I

CÓDIGO
ITM 201
ITA 128
ITM 019
ITM 802
ITM 005

DISCIPLINA
Física II
Física Experimental II
Cálculo III
Prática Curricular II
Álgebra Linear I

CÓDIGO
ITM 301
ITM302
ITA 120
ITM 803

DISCIPLINA
Física III
Física Experimental III
Equações Diferenciais Ordinárias
Prática Curricular III

CR
4.4.0
3.3.0
4.4.0
4.4.0
4.4.0
3.2.1
SUBTOTAL
22

CH
60
45
60
60
60
60
345

PR
-

CH
90
90
60
60
60
360

PR
ITM 161
-

CH
60
90
90
90
30
360

PR
ITM 161
ITA 130
ITA 104
ITA 130

CH
90
30
90
90
60
360

PR
ITM 101
ITA 127
ITA 115
ITM 021
-

CH
90
30
60
90

PR
ITM 201
ITA 128
ITA 104
ITM 802

2º. PERÍODO
CR
6.6.0
6.6.0
4.4.0
4.4.0
4.4.0
SUBTOTAL
24
3º. PERÍODO
CR
4.4.0
4.2.2
6.6.0
6.6.0
1.0.1
SUBTOTAL
21
4º. PERÍODO
CR
6.6.0
1.0.1
6.6.0
4.2.2
4.4.0
SUBTOTAL
21
5º. PERÍODO
CR
6.6.0
1.0.1
4.4.0
4.2.2
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ITA 208

Psicologia da Educação

6.6.0
21

90
360

-

CR
4.4.0
4.4.0
5.4.1
4.4.0
4.4.0
SUBTOTAL
21

CH
60
60
90
60
60
330

PR
ITM 161
ITM 301
-

CH
60
90
60
60
60
330

PR
ITM 101 - ITA 115
ITM021
ITM 018 - ITM 161

SUBTOTAL
6º. PERÍODO
CÓDIGO
ITA 203
ITA 118
ITM 401
ITA 209
ITA 207

DISCIPLINA
Sociologia Geral
Probabilidade e Estatística
Física IV
Didática Geral
Legislação do Ensino Básico

CÓDIGO
ITM 009
ITM 901
ITA 210
ITQ 101
ITM 702

7º. PERÍODO
DISCIPLINA
Mecânica Clássica
Estágio Supervisionado I
Inglês Instrumental
Química Geral I
Laboratório para o Ensino da Matemática
SUBTOTAL

CR
4.4.0
4.2.2
4.4.0
4.4.0
3.2.1
19

CÓDIGO
ITM 902
ITM 008
ITM 012
ITM 701

8º. PERÍODO
DISCIPLINA
Estágio Supervisionado II
Fundamentos de Álgebra
Termodinâmica
Laboratório para o Ensino da Física
SUBTOTAL

CR
CH
5.2.3
120
4.4.0
60
4.4.0
60
3.2.1
60
16
300

CÓDIGO
ITM 011
ITM 010
ITM 903
ITM 015

DISCIPLINA
Física Moderna I
Fundamentos de Análise
Estágio Supervisionado III
Educação Inclusiva

CÓDIGO
ITM 904
ITM 016
ITM 500

DISCIPLINA
Estágio Supervisionado IV
Eletromagnetismo
Libras

PR
ITM 901- ITM 161- ITM 018
ITA 115 - ITM 201
ITA 130 – ITA 131

9º. PERÍODO
CR
CH
4.4.0
60
4.4.0
60
5.3.2
105
3.2.1
60
SUBTOTAL
16
285

PR
ITM 401 - ITA 120
ITA 115
ITM 901- ITA130– ITA 131
-

10º. PERÍODO
CR
CH
PR
4.2.2
90
ITM 902- ITM903
4.4.0
60
ITM 019 - ITM 301
4.4.0
60
SUBTOTAL
12
210
TOTAL 193
3.240
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Quadro de Disciplinas Optativas

CÓDIGO
ITM 800
ITM 024
ITM 025
ITM 026
ITM 027
ITM 013
ITM 014
ITE 056
ITE 011
ITM 028
ITM 029
ITM 030

DISCIPLINA
História da Matemática
Trigonometria
Álgebra Linear II
Análise Real
Desenho Geométrico
Probabilidade I
Probabilidade II
Gestão de Pessoas
Métodos Numéricos
História da Educação Brasileira e Amazônia
Informática Aplicada à Educação
Pesquisa e Prática na Educação

CR
CH
4.4.0
60
4.4.0
60
4.4.0
60
4.4.0
60
4.4.0
60
4.4.0
60
4.4.0
60
4.4.0
60
3.2.1
60
4.4.0
60
4.4.0
60
4.4.0
60

PR
ITM 161
ITM 005
ITM 010
ITM 018
ITA 118
ITM 013
ITS 033
ITS 033
ITA 122

Quadro – Resumo

Carga-horária

Carga Horária Total

3.620

Carga Horária de Obrigatória

3.240

Carga Horária Optativa

180

Carga Horária de Atividades Complementares

200

Créditos
Total de Créditos

205

Créditos de Disciplinas Obrigatórias

193

Créditos de Disciplinas Optativas

12

Máximo de Créditos por período

28

Mínimo de Períodos

10

Máximo de Períodos

16
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1.3.4. Prática Curricular
De acordo com o Art. 65 da LDB a formação docente incluirá prática de
ensino

de,

no

mínimo,

trezentas

horas

como

componente

obrigatório.

Obrigatoriedade esta contemplada no Parecer CNE/CP 9/2001 e respectiva
resolução. Mas devida à sua importância na formação da identidade profissional a
desenvolver e de acordo com o Parecer CNE/CP 28/2001 percebe-se que este
mínimo estabelecido em lei não será suficiente para dar conta de todas as
exigências necessárias em especial à associação entre teoria e prática tal como
posto no Art. 61 da LDB. Dessa forma torna-se procedente acrescentar ao tempo
mínimo estabelecido em lei (300 horas) mais um terço desta carga, perfazendo um
total de 400 horas.
O parecer CNE/CP 28/2001 estabelece que:
“A prática não é uma cópia da teoria e nem está em reflexo daquela. A prática é o
próprio modo como as coisas vão sendo feitas cujo conteúdo é atravessado por uma
teoria. Assim na realidade é um movimento constituído pela prática e pela teoria
como momentos de um dever mais amplo, consistindo a prática no momento pelo
qual se busca fazer algo, produzir alguma coisa e que a teoria procura conceituar,
significar e com isso administrar o campo e o sentido desta atuação.”
(...)
“A prática como componente curricular é, pois uma prática que produz algo no
âmbito do ensino. Sendo a prática um trabalho consciente cujas diretrizes se nutrem
no parecer 9/2001 ela terá que ser uma atividade tão flexível quantos outros pontos
de apoio do processo formativo, a fim de dar conta dos múltiplos modos de ser da
atividade acadêmico-científica. Assim, ela deve ser planejada quando da elaboração
do projeto pedagógico e seu acontecer deve se dar desde o início da duração do
processo formativo e se estender ao longo de todo o seu processo. Em articulação
intrínseca com o Estágio Supervisionado e com as atividades de trabalho
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acadêmico, ela concorre conjuntamente para a formação da identidade do professor
como educador.”
Observando a resolução CNE/CP 1/2002 que Institui Diretrizes Curriculares
Nacionais para a formação de professores da educação básica, em nível superior,
curso de licenciatura, de graduação plena em seu Art.12 que diz:
§1º A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço isolado,
que a restrinja ao estágio, desarticulado, do restante do curso.
§2º A prática deverá estar presente desde o início do curso e permear toda a
formação do professor.
§3º No interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os componentes
curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas pedagógicas, todas terão a
sua dimensão prática.
E no Art.13 que orienta:
§1º A prática será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de observação e
reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas, com o registro dessas
observações realizadas e a resolução de situações problemas.
§2º A presença da prática profissional na formação do professor, que não prescinde
da observação e ação direta, poderá ser enriquecida com tecnologias da
informação, incluídos o computador e o vídeo, narrativas orais e escritas de
professores, produções de alunos, situações simuladoras e estudos de casos.
Desta forma é de compreensão que a prática como componente curricular é
muito ampla e rica em situações a desenvolver durante a formação acadêmica do
aspirante à professor e deixa margens para confusão no que diz respeito à prática
como componente curricular e prática de ensino. Quanto a este fato baseado no
Parecer CNE/CES Nº 15/2005 onde o Conselho Estadual de Educação da Bahia
solicita esclarecimentos sobre a resolução CNE/CP 1/2002 nos seguintes quesitos:
04 – Qual a compreensão desse conselho com relação à distinção entre prática
como componente curricular e prática de ensino?
05 – No caso dos cursos que possuem disciplinas com créditos práticos, as horas
desses créditos poderão ser utilizadas como “horas de prática como componente
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curricular”? Do contrário, como poderia ser feito tal aproveitamento: serão criadas
disciplinas específicas ou poderá se adaptar as já existentes?
04- Para responder a esta questão, é necessário transcrever alguns trechos dos
pareceres CNE/CP 9 e 28/2001, que fundamentam as resoluções CNE/CP 1 e
2/2002. No parecer CNE/CP 9/2001, no item 3.2.5 que discute a concepção restrita
de prática no contexto de formação dos professores para a Educação Básica, consta
o seguinte:
“Uma concepção de prática mais como componente curricular implica vê-la como
uma dimensão do conhecimento que tanto está presente nos cursos de formação,
nos momentos que se trabalha a reflexão, como durante os estágios, no momentos
em que se exercita a atividade profissional” . (p.23)
Mais adiante, ao tratar do eixo articulador das dimensões teóricas e práticas,
no item 3.6 do mesmo parecer afirma:
“Assim, a prática na matriz curricular dos cursos de formação não pode ficar
reduzida a um espaço isolado, que reduza ao estágio como algo fechado em si
mesmo e desarticulado do restante do curso. (...) Nessa perspectiva, o planejamento
dos cursos de formação deve prever situações didáticas em que os futuros
professores coloquem em uso 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 (...)” (p.57)
Portanto, a prática como componente curricular é o conjunto de atividades
formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou de
desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da docência. Por meio
dessas atividades, são colocados em uso, no âmbito do ensino, os conhecimentos,
as competências e as habilidades adquiridos nas diversas atividades formativas que
compõem o currículo do curso. As atividades caracterizadas como prática como
componente curricular podem ser desenvolvidas como núcleo ou como parte de
disciplinas ou de outras atividades formativas. Isto inclui as disciplinas de caráter
prático relacionadas à formação pedagógica, mas não aquelas relacionadas aos
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fundamentos técnico-científicos correspondentes a uma determinada área do
conhecimento.
05 – As disciplinas relacionadas com a educação que incluem atividades de caráter
prático podem ser computadas na carga horária classificada como prática como
componente curricular, mas o mesmo não ocorre com as disciplinas relacionadas
aos conhecimentos técnicos-científicos próprios da área do conhecimento para o
qual se faz a formação. Por exemplo, disciplinas de caráter prático em Química, cujo
objetivo seja prover a formação básica em Química, não devem ser computadas
como prática como componente curricular nos cursos de licenciatura. Para este fim,
poderão ser criadas novas disciplinas ou adaptar as já existentes, na medida das
necessidades de cada instituição.
Diante do exposto anteriormente a Prática como Componente Curricular
deve ser realizada não só como propostas de atividades oriundas de investigação de
processos formativos, mas se dá no sentido de produzir algo no âmbito do ensino
visando proporcionar experiências de aplicação de conhecimentos ou de
desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da docência na área de
formação do curso para que os futuros professores coloquem em prática os
conhecimentos, as competências e as habilidades adquiridos nas diversas
atividades formativas que compõem o currículo do curso. Todas as atividades
desenvolvidas na Prática Curricular devem ser registradas e catalogadas para que
fiquem à disposição do Curso para possíveis consultas.
A carga horária prática das disciplinas relacionadas aos conhecimentos
técnico-científicos próprios da área de formação poderá ser aproveitada como
prática curricular se a mesma for direcionada para a área de ensino e não para
prover a formação técnica da disciplina. Sendo assim é possível adequar as
disciplinas já existentes para que se cumpra a exigência prevista em lei de 400 horas
de carga horária.
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1.3.5. Estágio Supervisionado
Atendendo ao que dispõe na Lei nº 11.788 de 25/09/2008, na LDB nº
9.394/96, no parecer do CNE/CP 01 de 18/02/2002 e CNE/CP 02 de 19/02/2002, e
em consonância com a Resolução 004/2000 do CONSEP/UFAM os cursos de
licenciatura, de graduação plena, destinados à formação de professores da
Educação Básica em nível superior, devem destinar, no mínimo, 400 horas para
Estágio Supervisionado a partir da segunda metade do curso.
Para consolidar a formação docente, o estágio está organizado em cinco
disciplinas. Esses cinco momentos compreendem um processo de diagnóstico, de
elaboração do um projeto de intervenção em Matemática e Física e a regência
propriamente dita da sala de aula. Como se trata de uma licenciatura dupla houve a
necessidade de estabelecer momentos distintos para o planejamento e execução do
estágio, tanto na área de Matemática, quanto na Física. Neste sentido, o Estágio
Docente Supervisionado I terá 90 horas destinadas à análise da Estrutura e
Funcionamento de uma escola de ensino fundamental e médio. O Estágio Docente
Supervisionado II terá 120 horas. O Estágio III terá 105 horas. E o Estágio Docente
IV terá 90 horas, todos serão destinados para elaboração e execução de um projeto
de intervenção na área da matemática nos níveis fundamental e médio e na área da
física no nível médio (III) dedicados à docência. O Estágio Supervisionado IV será
destinado para elaboração e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), na
modalidade monografia, direcionado para as áreas específicas do curso: Matemática
e/ou Física ou nas áreas de educação matemática e/ou ensino de Física.
O estágio obedecendo à dinâmica descrita consolida a formação do professor
em matemática e física. Sua separação é didática visando compreender o
significado e a dimensão que as duas áreas apresentam na escola. Os estágios I,
II,III e IV totalizam uma carga horária de quatrocentos e cinco horas.
Para cada disciplina de estágio o relatório de estágio deverá constar como
elemento obrigatório constituindo um dos instrumentos avaliativos da mesma. As
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atividades serão individuais ou em pequenos grupos, orientados por dois
professores do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia, um coordenador
pedagógico (professor da área pedagógica) responsável pela orientação pedagógica
e um coordenador de área específica (professor de matemática ou física)
responsável pelo suporte teórico-metodológico no que tange às especificidades da
área. A atividade do estágio não deve se restringir a docência, muitas outras podem
ser potencializadas na escola ou ainda propostas pelos alunos. A docência em
nenhum momento poderá ser substituída por qualquer outra atividade, mas além
dela os alunos devem ser expostos a situações do cotidiano escolar voltadas para a
área de gestão, organização de atividades pedagógicas, produção de materiais
didáticos, interação com a comunidade, divulgação do conhecimento a partir de
eventos e etc. Ao final de cada semestre, o estudante elaborará um relatório no qual
apresentará uma contextualização teórica, justificativa, métodos, resultados e
considerações sobre como o trabalho ajudará de forma direta ou indireta a sua
futura prática como docente da Educação básica.
O cotidiano escolar para o estágio docente deverá obedecer requisitos
mínimos como a legalidade da instituição junto ao conselho competente, oferta das
disciplinas no segundo segmento do Ensino Fundamental ou no Ensino Médio e um
professor habilitado nas disciplinas de Matemática e/ou Física que servirá como
supervisor do estágio responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades
no campo de estágio (escola). O detalhamento do projeto de estágio deverá ser feito
pelos professores responsáveis pelas disciplinas de estágio, com apoio da Unidade
Acadêmica, após acordo firmado com as escolas onde serão feitas as práticas e
com a secretaria municipal e/ou estadual de educação no intuito de formalizar
convênios. O detalhamento dos estágios, sua distribuição e normas estão descritas
no manual de Estágio, aprovado em colegiado, anexo deste documento.
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1.3.6. Trabalho de Conclusão de Curso
O Trabalho de Conclusão de Curso consistirá na elaboração de uma
monografia, voltada para uma das seguintes áreas: Matemática, Física ou
Educação com enfoque no Ensino da Matemática ou da Física. A Monografia será
desenvolvida pelo aluno na disciplina Estágio Supervisionado IV e orientado por um
professor, no qual o aluno terá oportunidade de demonstrar e pôr em prática os
conhecimentos adquiridos durante o curso.

Neste trabalho o aluno poderá

comprovar o aprendizado de técnicas e metodologias que lhe foram ensinadas. Uma
Monografia de qualidade confirma ao mercado de trabalho o potencial de um futuro
profissional.
A Monografia deve ser um trabalho de cunho prático, orientado por um
professor da área de matemática e/ou Física ou da área de educação com coorientação do professor da área de pesquisa.
Este trabalho deverá ser realizado individualmente e o professor orientador
poderá orientar até no máximo dois trabalhos.
Haverá um professor responsável por esta disciplina, o qual encaminhará as
propostas e trabalhos finais para avaliação e controle das notas e aprovação da
disciplina. Este professor deverá agendar reuniões com o intuito de fornecer
informações para os alunos pertinentes à disciplina. A presença dos alunos
matriculados nesta disciplina é obrigatória nas reuniões, podendo o mesmo ser
penalizado na nota final. O restante do tempo das aulas deverá ser utilizado pelo
aluno na elaboração da sua monografia ou em reuniões com o orientador da
monografia devendo o acadêmico apresentar freqüência assinada de tais encontros.
A aprovação na disciplina, Estágio Supervisionado IV está condicionada à:
 Entrega da Proposta de Monografia;
 Freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) – contabilizados
durante as reuniões promovidas pelo professor responsável pela disciplina;
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 Defesa da Monografia em apresentação pública marcada pelo professor da
disciplina;
 Nota final igual ou superior a 5,0 (cinco);
 Entrega de três versões finais da monografia (vide padronização da UFAM).
A proposta de monografia deverá ser encaminhada a um professor do Curso de
Licenciatura em Ciências: Matemática e Física, para a devida avaliação e deverá
conter: os dados do aluno; nome do orientador e do co-orientador (quando for o
caso); título e resumo da proposta; descrição da monografia que deverá conter
justificativa, referencial teórico, definição de objetivos a serem alcançados e recursos
que serão utilizados. A proposta deverá ser apresentada de acordo com as normas
da ABNT e sua entrega para avaliação deverá ser no máximo 10 (dez) dias após a
data oficial do início do período letivo.
Todos

os

itens

para aprovação na disciplina

deverão ser

entregues

obrigatoriamente até a data-limite estabelecida para cada trabalho, que será definida
durante as reuniões. O aluno terá um prazo máximo de 10 dias (data a ser definida
pelo professor responsável pela disciplina) após a defesa da monografia, para fazer
as correções e entregar à Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências:
Matemática e Física as três versões impressas e encadernadas, sob a pena de não
conclusão do curso, uma vez que o professor responsável não encaminhará a nota
final à secretária.

1.3.7. Atividades Complementares
Considerando a Resolução de nº 18/2007 CONSEPE/UFAM as Atividades
Complementares se constituirão no aproveitamento de estudos e práticas na área do
Curso e áreas afins realizadas ao longo de todo o Curso como forma de
enriquecimento didático, curricular, científico e cultural.
As Atividades Complementares são práticas acadêmicas apresentadas sob
múltiplos formatos, tendo em vista essencialmente:
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Complementar o currículo pedagógico vigente;



Ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática para além
da sala de aula;



Contribuir para que a formação acadêmica seja generalista, humanista, crítica
e reflexiva;



Favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças
sociais;



Promover situações que exijam posturas de tomadas de iniciativas dos
alunos;



Incentivar procedimentos de investigação científica.

As Atividades Complementares são oportunidades para que os alunos tenham
acesso ao amplo espectro de conhecimento, idéias, problemas e metodologias e
com isso possam agregar à sua formação específica, novas e diferentes
perspectivas que darão maior valor e melhores resultados ao seu futuro
desempenho científico e profissional.
As Atividades Complementares, obrigatórias para a integralização do currículo
pleno deverão obedecer a Normatização para Atividades Complementares, anexo
deste documento, aprovada pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências:
Matemática e Física que regulamenta e estabelece normas para o aproveitamento
de tais atividades.

Descrição das Atividades
I. Atividades de Promoção da Cidadania: abrange o engajamento do aluno em
trabalhos de cunho comunitário, sob a supervisão de um professor tutor, em
centros sociais, comunidades, hospitais, asilos, escolas, entidades filantrópicas,
entre outras. As

atividades

de promoção

da cidadania privilegiam a

complementação da formação social e humana a partir do desenvolvimento de
uma “consciência cidadã” e enriquecem os conhecimentos gerais do aluno do
curso.
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II. Participação em Eventos Técnico-Científicos: abrangem atividades científicas
como participação em palestras, seminários, fóruns, conferências, congressos,
treinamentos, semana de curso (na área de tecnologia) e em cursos de extensão
universitária.
III. Produção Técnico-Científica: neste grupo estão contempladas atividades em
que o aluno é autor ou co-autor de artigo técnico-científico completo, resumido ou
expandido publicado em periódico ou em revistas que envolvam a tecnologia;
autor ou co-autor de capítulo de livro; premiação em trabalho acadêmico;
palestrante em congressos, workshops, semana de curso, simpósios, etc;
publicação de mural, pôster ou painel em eventos científicos; palestrantes em
mini-cursos, oficinas e mesas-redondas; relatórios da análise crítica de livros e de
filmes cuja temática envolva o cotidiano da tecnologia, palestrantes em projetos
de extensão e pesquisa e mediador de mesas-redondas.
IV. Iniciação Científica: abrange a participação em trabalhos de pesquisa, sob
orientação de docente, atividades relacionadas à produção do conhecimento,
através de estudos específicos, que visam desenvolver no aluno o interesse e
aptidão para a investigação científica. Tais projetos podem ser ou não,
desenvolvidos em convênio com órgãos financiadores de pesquisa sob a
orientação docente, sistematizados pela metodologia do trabalho científico.
V. Monitoria: abrange a participação em monitorias, sob orientação de um docente,
onde o aluno monitor pode contribuir para o aumento da qualidade do ensino
através de maior assistência aos alunos das disciplinas, além de possibilitar ao
monitor a aquisição de experiência profissional e aumento de conhecimento na
disciplina.
VI. Extensão: abrange a participação, registrada no plano de trabalho, em projetos
de extensão PACE/PIBEX ou em projetos aprovados em outros programas.
VII. Programa Especial de Treinamento: abrange a participação em programa
especial de treinamento, sob orientação de um docente, onde o aluno pode
contribuir para o aumento da qualidade do ensino através de atividades
acadêmicas junto a comunidade estudantil.
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VIII. Optativas Excedentes: abrange o aproveitamento de carga horária optativa
excedente.
IX. Representação Discente: abrange a participação, registrada em ata de eleição,
em entidades de representação discente.
X. Docência voluntária: abrange o engajamento do aluno em atividades docentes
de cunho comunitário, sob a supervisão de um professor tutor, em centros
sociais, comunidades, escolas, entidades filantrópicas, entre outras. Atividades
possíveis: alfabetização de adultos, reforço escolar, cursinho pré-vestibular, EJA,
etc. As cargas horárias de Estágios Supervisionados não podem ser
aproveitadas nesta modalidade de Atividade Complementar.

As Atividades Complementares estão divididas em: Atividades de Ensino,
Pesquisa e Produção Científica e Atividades de Extensão. A quantidade de
carga horária a ser aproveitada em cada modalidade obedecerá ao que está
disposto na Normatização, anexo deste documento, e sua análise e aprovação será
decidida pelo colegiado do curso em reunião para tal finalidade.
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1.3.8 Objetivos, Ementas e Bibliografia Básica das Disciplinas.
Disciplinas Obrigatórias, por período.

1º Período
Identificação
Nome da Disciplina: Português Instrumental
Área de Atuação: Humanas
Carga Horária: 60

Código: ITA 201
Pré-Requisito: Créditos: 4.4.0
Ementa

Compreensão e produção de texto: gêneros textuais - operações de contextualização,
tematização e textualização. Textualidade: mecanismos de coesão; fatores de coerência. A
linguagem verbal: modalidades, variedades, registros. Emprego textual e discursivo das
classes gramaticais. Relações sintáticas e semânticas na produção de sentido. Redação
Técnica e oficial.
Objetivos
Propiciar ao aluno condições que viabilizem a aquisição e desenvolvimento de competências e
habilidades de uso da Língua Portuguesa, em textos orais e escritos, pertencentes a vários gêneros e
adequados às diversas situações de interação.
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Bibliografia
Bibliografia Básica
BECHARA, E. Gramática escolar da língua portuguesa. 1. ed. Rio de Janeiro: Lucena, 2006.
DISTRITO FEDERAL. BRASIL. Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. Subsecretaria de
Tecnologias de Gestão. Manual de Comunicação Oficial do Governo do Distrito Federal. Brasília: SGA,
2006. Disponível em: <http://www.distritofederal.df.gov.br/005/00502001.asp?ttCD_CHAVE=1530>
Acesso em: 28/11/2008
MARTINS, D. S.; ZILBERKONP, L. S. Português Instrumental. 22 ed. Porto Alegre:
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Manual de Redação da Presidência da República. Portaria nº 91, de
4 de dezembro de2002. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil03/manual/manual.htm.>
Acesso em: 28/11/2008
SENA, O. A engenharia do texto. 2. ed. Manaus: EDUA/FAPEAM, 2005.
Bibliografia Complementar
BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 1986.
BRONCKART, Jean-Paul. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um interacionismo
sociodiscursivo. São Paulo: EDUC, 1999
KOCH, I. G. V. A inter-ação pela linguagem.6. ed. São Paulo: Contexto, 2001.
KOCH, I. G. V.; BENTES, A. C.; CAVALCANTE, M. M. Intertextualidade: diálogos possíveis. SãoPaulo:
Cortez, 2007.
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Identificação
Nome da Disciplina: Metodologia
Pesquisa I
Área de Atuação: Humanas
Carga Horária: 45

da

Código: ITA 122
Pré-Requisito: Créditos: 3.3.0
Ementa

Ciência e conhecimento cientifico; conceito de ciência; classificação e divisão da ciência; métodos
científicos: conceitos e criticas; pesquisa conceito, tipos e finalidade; Elaboração de relatórios,
projetos de pesquisa, artigos e monografia. Formação de trabalhos segundo as normas da ABNT.
Objetivos
Oportunizar o acesso às informações essenciais para a pesquisa em nível acadêmico e na obtenção e
produção de material bibliográfico, a partir da preparação de relatórios, resumos e resenhas e de
apresentações oral e/ou escrita de trabalhos científicos na área de química.
Bibliografia
Bibliografia Básica
SANTOS, Antonio Raimundo dos. Metodologia Científica: a construção do conhecimento. 6 ed.
Rio de Janeiro: DP&A, 2004.
MARQUES, Dorli João Carlos. Trabalhos Acadêmicos: Normas e Fundamentos. Manaus:
Faculdade Salesiana Dom Bosco,Universidade Federal do Amazonas, 2006.
Bibliografia Complementar
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 14724. Informação e documentação:
trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 14724. Informação e documentação:
apresentação em citação em documentos. Rio de Janeiro, 2002.
LAKATUS, E. M, Marconi, M. A. Metodologia Cientifica. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2004.
SEVERINO, A.J. Metodologia do Trabalho Cientifico. São Paulo: Cortez, 2002.
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Identificação
Nome da Disciplina: Fundamentos de
Física I
Área de Atuação: Exatas
Carga Horária:60

Código: ITA 130
Pré-Requisito: Créditos: 4.4.0
Ementa

Unidades de medidas; Grandezas físicas; Vetores; Cinemática; Movimento em uma dimensão;
Movimento num plano; Dinâmica: Leis de Newton e aplicações; Trabalho; Energia e conservação da
energia mecânica; Quantidade de movimento; Gravitação; Fluidos.
Objetivos
Examinar os principais conteúdos de Física do ensino médio e proporcionar instrução para a
sistemática de ensino e aprendizagem de Física.
Bibliografia
Bibliografia Básica
RAMALHO JUNIOR, Francisco, Et all, Os Fundamentos da Física; 9. Ed. São Paulo: Ed. Moderna,
2008. v. 1.
HALLIDAY, David; RESNICK, R.; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física; 7. Ed. RJ: Ed. Livros
Técnicos e Científicos Ltda, 2006. vol. 1.
NUSSENZVEIG, H. M., Curso de Física Básica; Ed. Edgard Blucher Ltda, 1997. vol. 1 e 2.
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Identificação
Nome da Disciplina: Matemática Elementar
I
Área de Atuação: Exatas
Carga Horária: 60

Código: ITM 161
Pré-Requisito: Créditos: 4.4.0
Ementa

Conceitos de Matemática Básica (Operações em Z, Q e R, Produtos Notáveis e Fatoração,
Equações do 1º. e 2º. Grau). Funções. Função Afim. Função Quadrática. Função Modular.
Função Exponencial. Função Logarítmica. Trigonometria no Triângulo Retângulo
Objetivos
Revisar tópicos de matemática elementar do ensino fundamental e médio.

Bibliografia
Bibliografia Básica
Iezzi, Gelson Fundamentos de Matemática Elementar, Vol.1 : Conjuntos, Funções / Gelson Iezzi,
Carlos Murakami. – 7. Ed. – SP : Atual, 2005.
Iezzi, Gelson Fundamentos de Matemática Elementar, Vol.2 : Logaritmos / Gelson Iezzi, Osvaldo
Dolce, Carlos Murakami – 7. Ed. – SP : Atual, 2005.
Iezzi, Gelson Fundamentos de Matemática Elementar, Vol.3 : Trigonometria / Gelson Iezzi– 7. Ed. –
SP : Atual, 2005.
Bibliografia Complementar
Lima, Elon Lages A Matemática do Ensino Médio, Vol.1 / Elon Lages Lima, Paulo Cezar P. Carvalho,
Eduardo Wagner e Augusto César Morgado – 1. Ed : RJ : Coleção de Professor de Matemática.
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Identificação
Nome da Disciplina: Matemática Elementar
II
Área de Atuação: Exatas
Carga Horária: 60

Código: ITM 002
Pré-Requisito: Créditos: 4.4.0
Ementa

Progressões Aritméticas. Progressões Geométricas.
Combinatória. Números Complexos. Polinômios.

Binômio

de

Newton.

Análise

Objetivos
Revisar tópicos de matemática elementar do ensino médio.
Bibliografia
Bibliografia Básica
Iezzi, Gelson Fundamentos de Matemática Elementar, Vol.4 : Conjuntos, Funções / Gelson Iezzi,
Carlos Murakami. – 7. Ed. – SP : Atual, 2005.
Iezzi, Gelson Fundamentos de Matemática Elementar, Vol.5 : Conjuntos, Funções / Gelson Iezzi,
Carlos Murakami. – 7. Ed. – SP : Atual, 2005.
Iezzi, Gelson Fundamentos de Matemática Elementar, Vol.6 : Conjuntos, Funções / Gelson Iezzi,
Carlos Murakami. – 7. Ed. – SP : Atual, 2005.
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Identificação
Nome da Disciplina: Fundamentos de
Informática
Área de Atuação: Exatas
Carga Horária: 60

Código: ITS 033
Pré-Requisito: Créditos: 3.2.1
Ementa

Definições Básicas. Uso e Aplicações da Computação. Partes de um Computador: Hardware e
Software. Softwares Aplicativos: Editor de Texto, Planilha Eletrônica e Edição de
Apresentação. Informática na Educação. Internet. Softwares e Jogos Educativos.

Objetivos
Apresentar os conceitos gerais de informática; Possibilitar ao educando os conhecimentos básicos
para a utilização do computador e do sistema de informática; Aprimorar o conhecimento dos recursos
das novas tecnologias.
Bibliografia
Bibliografia Básica
Velloso, F. C., Informática Conceitos Básicos. Rio de Janeiro: Campus, 1999.
Norton, P. Introdução à Informática. Rio de Janeiro: Makron Books, 1996.
Almeida, M.G. Fundamentos de Informática. Rio de Janeiro: Brasport, 1999.
Bibliografia Complementar
ALMEIDA, F.J. Educação e informática: os computadores na escola. São Paulo: Cortez : Autores
Associados, 1987.
BRANDÃO, E. J. R. Informática e educação: uma difícil aliança. Passo Fundo: Universidade de
Passo Fundo, 1994.
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2º Período
Identificação
Nome da Disciplina: Matemática Elementar
III
Área de Atuação: Exatas
Carga Horária: 60

Código: ITM 022
Pré-Requisito: Créditos: 4.4.0
Ementa

Matrizes, Determinantes,Sistemas Lineares, Geometria Analítica plana.

Objetivos
Revisar tópicos de matemática elementar do ensino médio.
Bibliografia
Bibliografia Básica
Iezzi, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar, Vol.4 : Sequências, Matrizes, Determinantes e
Sistemas Lineares / Gelson Iezzi, Samuel Hazzan – 7. Ed. – SP : Atual, 2005.
Iezzi, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar, Vol.7 : Geometria Analítica / Gelson Iezzi. – 7.
Ed. – SP : Atual, 2005.
Bibliografia Complementar
Dante, Luiz R. Matemática: Contexto & aplicações , vol.2 / Luiz Roberto Dante – 4.ed – São Paulo :
Ática, 2008.
Bianchini, Edwaldo. Curso de Matemática: volume único / Edwaldo Bianchini, Herval Paccola. –
3.ed.rev. e ampl. – São Paulo: Moderna, 2003.
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Identificação
Nome da Disciplina: Cálculo I
Área de Atuação: Exatas
Carga Horária: 90

Código: ITA 104
Pré-Requisito: Matemática Elementar I ( ITM 161 )
Créditos: 6.6.0
Ementa

Números Reais. Funções. Limite e Continuidade. Derivadas. Integração.

Objetivos
Compreender os conceitos de limites, continuidade, derivada e integral de funções de uma variável
real, bem como aplicá-los na resolução de problemas teóricos e práticos.
Bibliografia
Bibliografia Básica
Stewart, James. Cálculo Vol.1 / James Stewart. – 5. Ed – tradução Antonio Carlos Gilli Martins. – São
Paulo : Cengage Learning, 2008.
Simmons. George F. Cálculo com geometria analítica vol.1 / George F. Simmons; tradução Siji Hariki ;
revisão técnica Rodney Carlos Bassanezzi, Silvio de Alencastro Pregnolatto. – São Paulo : Pearson
Makron Books, 1987.
Gonçalves, Mirian Buss. Cálculo A: Funções, Limites, derivação, integração / Diva Marília Flemming,
Mirian Buss Gonçalves. – São Paulo : Pearson Prentice Hall, 2006.

Bibliografia Complementar
Guidorizzi, Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo, vol.1 / Hamilton Luiz Guidorizzi – 4.ed - RJ : LTC ,
2000.
Ávila, Geraldo. Cálculo: Funções de uma variável, vol.1 / Geraldo Ávila – 6.ed – RJ : LTC, 1992.
Hoffmann, Laurence D. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações / Laurence D. Hoffmann,
Gerald L. Bradley; traduação e revisão Ronaldo Sérgio de Biasi. – 9.ed. – Rio de Janeiro : LTC, 2008.
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Identificação
Nome da Disciplina: Fundamentos de
Geometria
Área de Atuação: Exatas
Carga Horária: 90

Código: ITM 018
Pré-Requisito: Créditos: 6.6.0
Ementa

Geometria Plana. Geometria Espacial.

Objetivos
Estudar, com rigor matemático, as principais propriedades das figuras geométricas que compõem a
geometria Euclidiana plana e sedimentar a importância das construções geométricas como
ferramenta complementar e auxiliar no aprendizado dessa ciência via resolução gráfica de alguns
problemas que envolvem a geometria plana elementar, concomitantemente com as justificativas
teóricas que fundamentam as construções; Estudar as propriedades das figuras geométricas
Euclidianas espaciais com rigor matemático, aperfeiçoando a visão tridimensional de objetos
geométricos e preparando o futuro professor à prática docente de tal conteúdo.
Bibliografia
Bibliografia Básica
Iezzi, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar, Vol.9 : Geometria Plana / Gelson Iezzi – 7. Ed.
– SP: Atual, 2005.
Iezzi, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar, Vol.10 : Geometria Plana / Gelson Iezzi – 7.
Ed. – SP: Atual, 2005.
Lima, Elon L. A Matemática do Ensino Médio, Vol. 2 / Elon Lages Lima, Paulo Cezar P. Carvalho,
Eduardo Wagner e Augusto César Morgado – 1.ed – RJ – Sociedade Brasileira de Matemática –
Coleção do Professor de Matemática.
Bibliografia Complementar
Dante, Luiz R. Matemática: Contexto & aplicações , vol.2 / Luiz Roberto Dante – 4.ed – São Paulo :
Ática, 2008.
Bianchini, Edwaldo. Curso de Matemática: volume único / Edwaldo Bianchini, Herval Paccola. –
3.ed.rev. e ampl. – São Paulo: Moderna, 2003.
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Identificação
Nome da Disciplina: Introdução à Filosofia
Área de Atuação: Humanas
Carga Horária: 60

Código: ITA 204
Pré-Requisito: Créditos: 4.4.0
Ementa

Definição e sentido da filosofia no mundo. A reflexão como instrumento do filosofar. A questão
das

visões

de

mundo:

materialismo/idealismo.

Dimensões

antropológica,

axiológica,

epistemológica, lógica e metodológica do conhecimento.

Objetivos
Possibilitar o desenvolvimento da capacidade de reflexão do educando; Conhecer e comparar o
sentido da filosofia e as várias visões de mundo; Conhecer e utilizar os vários níveis e as várias
dimensões do conhecimento para utilizá-lo na produção do mesmo.

Bibliografia
Bibliografia Básica
ABBAGNANO, Nocila. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1962.
ARANHA, M. Lúcia e MARTINS, M. Helena P. Filosofando – Introdução à Filosofia. São Paulo:
Moderna, 1993.
BASSO, Maximino.A atividade filosófica. Os pensadores originais. Brasília: Universa, 1997.
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática.
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Identificação
Nome da Disciplina: Fundamentos de
Física II
Área de Atuação: Exatas
Carga Horária: 60

Código: ITA 131
Pré-Requisito: Créditos: 4.4.0
Ementa

Termometria; Calorimetria; Dilatação dos Sólidos e Líquidos; Leis da Termodinâmica; Óptica;
Eletrostática; Lei de Coulomb; Campo elétrico; Potencial elétrico; Corrente elétrica; Leis de Ohm;
Campo magnético; Indução magnética; Lei de Faraday.
Objetivos
Examinar os principais conteúdos de Física do ensino médio e proporcionar instrução para a
sistemática de ensino e aprendizagem de Física.
Bibliografia
Bibliografia Básica
HALLIDAY, David; RESNICK, R.; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física; 7. Ed. RJ: Ed. Livros
Técnicos e Científicos Ltda, 2006. vol. 2 e 3.

RAMALHO JUNIOR, Francisco, Et all, Os Fundamentos da Física; 9. Ed. São Paulo: Ed. Moderna,
2008. v. 2 e 3.
NUSSENZVEIG, H. M., Curso de Física Básica; Ed. Edgard Blucher Ltda, 1997. vol. 1 e 2.
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3º Período
Identificação
Nome da Disciplina: Geometria Analítica
Área de Atuação: Exatas

Código: ITM 004
Pré-Requisito: Matemática Elementar I ( ITM
161)
Créditos: 4.4.0

Carga Horária: 60
Ementa

Vetor. Equações da Reta e do Plano. Interseção de Retas e Planos. Posições Relativa de Retas e
Planos. Perpendicularidade e Ortogonalidade. Medida Angular. Distância. Cônicas.
Objetivos
Tratar de conteúdos de geometria analítica plana e espacial sob o enfoque vetorial, dando ênfase à
compreensão R2 e R3 e à interpretação geométrica das principais operações nestes espaços. Estudar
as cônicas e superfícies, enfatizando suas propriedades e o reconhecimento recíproco entre a
equação e sua representação geométrica, permitindo ao aluno a compreensão de situações onde são
aplicáveis.
Bibliografia
Bibliografia Básica
Camargo, Ivan de Geometria Analítica: Um tratamento vetorial / Ivan de Camargo, Paulo Boulos. –
3.ed. ver e ampl. – São Paulo: Prentice Hall, 2005.
Steinbruch, A. Geometria Analítica / Alfredo Steinbruch , P. Winterle. - 2ª Ed. São Paulo: Makron
Books, 1987.
Bibliografia Complementar
LAY, C. D. Álgebra Linear: e Suas Aplicações. 2ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
CALLIOLI, Carlos A. ; DOMINGUES Hygino H. e COSTA, Roberto C. F. Álgebra Linear e Aplicações.
7ª Ed. Editora Atual, 2006
LIPSCHUTZ, Seymour e LIPSON, Marc. Álgebra Linear. 3ª Ed. Bookman, 2004.
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Identificação
Nome da Disciplina: Prática Curricular I
Área de Atuação: Humanas
Carga Horária: 90 h

Código: ITM 021
Pré-Requisito: Créditos: 4.2.2
Ementa

Plano Nacional de Educação. Abordagem das tendências pedagógicas e formação docente para
o século XXI. Planejamento, análise e realização de um plano de intervenção (oficina, monitoria
e/ou mini-cursos) envolvendo habilidades e competências em Matemática no segundo segmento
do ensino fundamental.
Objetivos
Estabelecer bases teórico-metodológicas que possibilitem a construção da identidade docente dos
graduandos; Desenvolver a criatividade e o espírito investigativo na construção de propostas didáticopedagógicas para o ensino da matemática no ensino fundamental visando sanar deficiências de
aprendizagem; Apresentar diferentes alternativas para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos
de forma inter-relacionada com os demais conteúdos e com o contexto sócio-cultural; Interagir com o
ambiente escolar a partir da práxis experimentada ao longo da disciplina.

Bibliografia
Bibliografia Básica
BERNÓN, Francisco. A educação no século XXI: os desafios do futuro imediato. Porto Alegre: Artes
Médicas Sul, 2000.
FAZENDA, Ivani C. A. (org). Didática e Interdisciplinariedade. 7 ed. São Paulo: Papirus, 2002.
(Coleção Práxis)
MOREIRA, Antonio Flávio. Conhecimento educacional e formação do professor: questões atuais. São
Paulo:Papirus, 1994. (Coleção Magistério, formação e trabalho pedagógico)
BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros curriculares nacionais: ensino fundamental. Brasília:
Secretaria de Educação Fundamental/MEC. 1998.
FIORENTINI, D. Alguns modos de ver e conceber o ensino de matemática no Brasil. Zetetiké, ano 3, nº
4, p. 1-37. 1995.
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Identificação
Nome da Disciplina: Cálculo II
Área de Atuação: Exatas
Carga Horária: 90

Código: ITA 115
Pré-Requisito: Cálculo I ( ITA 104 )
Créditos: 6.6.0
Ementa

Funções de Várias Variáveis. Limite e Continuidade. Derivadas Parciais e Funções Diferenciáveis.
Derivada de ordem superior. Máximos e Mínimos. Integrais Duplas e Triplas.
Objetivos
Compreender os conceitos gerais do calculo diferencial e integral com variáveis e aplicá-los em
problemas práticos e teóricos.
Bibliografia
Bibliografia Básica
Stewart, James Cálculo Vol.2 / James Stewart. – 5. Ed – tradução Antonio Carlos Gilli Martins. – São
Paulo Cengage Learning, 2008.
Simmons. George F. Cálculo com geometria analítica vol.2 / George F. Simmons; tradução Siji Hariki ;
revisão técnica Rodney Carlos Bassanezzi, Silvio de Alencastro Pregnolatto. – São Paulo : Pearson
Makron Books, 1987.
Gonçalves, Mirian Buss Cálculo B: Funções de várias variáveis, integrais múltiplas, integrais
curvilíneas e de superfícies / Diva Marília Flemming, Mirian Buss Gonçalves. – São Paulo : Pearson
Prentice Hall, 2006.
Bibliografia Complementar
Guidorizzi, Hamilton Luiz Um Curso de Cálculo, vol.2 / Hamilton Luiz Guidorizzi – 4.ed - RJ : LTC ,
2000.
Ávila, Geraldo Cálculo: Funções de uma variável, vol.2 / Geraldo Ávila – 6.ed – RJ : LTC, 1992.
Hoffmann, Laurence D. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações / Laurence D. Hoffmann,
Gerald L. Bradley; traduação e revisão Ronaldo Sérgio de Biasi. – 9.ed. – Rio de Janeiro : LTC, 2008.
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Identificação
Nome da Disciplina: Física I
Área de Atuação: Exatas

Código: ITM 101
Pré-Requisito: Fundamentos de Física I
(ITA 130
Créditos: 6.6.0

Carga Horária: 90
Ementa

Medição de grandezas físicas; Vetores; Movimento retilíneo; Movimento num plano e espaço;
Dinâmica da partícula I; Dinâmica da partícula II; Trabalho e energia cinética; Conservação da Energia
da energia mecânica; Conservação do momento linear; Colisões; Cinemática e dinâmica da rotação;
Conservação do momento angular.
Objetivos
Descrever e caracterizar a dinâmica do movimento de uma partícula, por meio das Leis de Newton e
dos Princípios de conservação da energia mecânica e Momento angular.

Bibliografia
Bibliografia Básica
RESNICK, R.; HALLIDAY, D. Física. RJ, Livros Técnicos e Científicos Ltda. v. 1.

Bibliografia Complementar
SEARS, F. W; ZEMANSKY, M. W. Física. RJ, Ao Livro Técnico S. A. v. 1.
ALONSO, M.; FINN, E. J. Física, Um Curso Universitário. SP, Editora Eggard Blücher Ltda. v.1.
NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. SP, Editora Edgard Blücher Ltda. v.1.
TIPLER, P. A., Física, vol. 1, Ed. Guanabara Dois, 1980
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Identificação
Nome da Disciplina: Física Experimental I
Área de Atuação: Exatas

Código: ITA 127
Pré-Requisito: Fundamentos de Física I (ITA
130)
Créditos: 1.0.1

Carga Horária: 30 h
Ementa

Erros, desvios e incertezas; Construção de gráficos; Medidas físicas; Análise gráfica de dados; Queda
livre; Leis de Newton; Conservação de energia; Conservação de momento linear; Torque e momento
angular.
Objetivos
Manipular instrumentos de medidas para quantificação de grandezas físicas primarias e derivadas,
aplicar tratamento matemático adequado às imprecisões e traçar gráficos que expressem as Leis de
Newton e os princípios da conservação de energia e momento.

Bibliografia
Bibliografia Básica
RESNICK, R.; HALLIDAY, D. Física. RJ, Livros Técnicos e Científicos Ltda. v. 1.
Bibliografia Complementar
SEARS, F. W; ZEMANSKY, M. W. Física. RJ, Ao Livro Técnico S. A. v. 1.
ALONSO, M.; FINN, E. J. Física, Um Curso Universitário. SP, Editora Eggard Blücher Ltda. v.1.
NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. SP, Editora Edgard Blücher Ltda. v.1.
TIPLER, P. A., Física, vol. 1, Ed. Guanabara Dois, 1980.
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4º Período
Identificação
Nome da Disciplina: Álgebra Linear I
Área de Atuação: Exatas
Carga Horária: 60 h

Código: ITM 005
Pré-Requisito: -Créditos: 4.4.0
Ementa

Espaços vetoriais.Transformações
Diagonalização.

Lineares.

Operadores.

Autovalores

e

Auto-vetores.

Objetivos
Compreender e aplicar os conceitos abstratos de espaços vetoriais e transformações lineares.

Bibliografia
Bibliografia Básica
STEINBRUCH, A. ; WINTERLE, P. Álgebra Linear. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1987.
LIPSCHUTZ, Seymour e LIPSON, Marc. Álgebra Linear. 3. ed. Porto Alegre: Artmed-Bookman, 2004.
Bibliografia Complementar
ANTON, H.; RORE, C. Álgebra Linear com Aplicações 8.ed. São Paulo: Artmed, 2001.
BOLDRINI, José Luiz ; COSTA, Sueli I. R. ; FIGUEREDO, Vera L. E WETZLER, Henry G. Álgebra
Linear. 3.ed.São Paulo: Harbra, 1986.
CALLIOLI, Carlos A. ; DOMINGUES Hygino H. e COSTA, Roberto C. F.. Álgebra Linear e
Aplicações.7.ed. São Paulo: Atlas, 2007.
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Identificação
Nome da Disciplina: Prática Curricular II
Área de Atuação: Exatas
Carga Horária: 90 h

Código: ITM 802
Pré-Requisito: ITM801
Créditos: 4.2.2
Ementa

Questões do cotidiano escolar: A família como contexto de aprendizagem. Relação professoraluno. Temas sociais contemporâneos: Interdisciplinaridade e transversalidade; educação e
diversidade; dificuldades da aprendizagem e ética profissional. Planejamento, análise e realização
de um plano de intervenção (oficina, monitoria e/ou mini-cursos) envolvendo habilidades e
competências em matemática no ensino médio.
Objetivos
Ambientar o futuro licenciado quanto às temáticas pujantes no cotidiano educacional; Desenvolver a
criatividade e o espírito investigativo na construção de propostas didático-pedagógicas para o ensino
da matemática no ensino médio visando sanar deficiências de aprendizagem; Apresentar diferentes
alternativas para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos de forma inter-relacionada com os
demais conteúdos e com o contexto sócio-cultural; Interagir com o ambiente escolar a partir da práxis
experimentada ao longo da disciplina.
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Bibliografia
Bibliografia Básica
BORDERNAVE, Juan Díaz; PEREIRA, Adair Martins. Estratégias de Ensino Aprendizagem. Petrópolis:
Vozes, 2002.
BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio. Brasília: Secretaria
de Educação Média e Tecnológia/MEC. 1999.
FAZENDA, Ivani C. A. (org). Didática e Interdisciplinariedade. 7 ed. São Paulo: Papirus, 2002.
(Coleção Práxis)
FIORENTINI, D. Alguns modos de ver e conceber o ensino de matemática no Brasil. Zetetiké, ano 3, nº
4, p. 1-37. 1995.
VEIGA, I. P. A. (org). Técnicas de ensino: por que não? Campinas: Papirus. 3ª edição. 1995.
YUS, R. Temas Transversais. Em busca de uma nova escola. Porto Alegre: ARTMED. Tradução de
Ernani F. da F. Rosa. 1998.
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Identificação
Nome da Disciplina: Física II
Área de Atuação: Exatas
Carga Horária: 90

Código: ITM 201
Pré-Requisito: Física I (ITM 101)
Créditos: 6.6.0
Ementa

Equilíbrio de corpos rígidos; Gravitação; Oscilações; Estática dos fluidos; Ondas em meio elástico;
Ondas sonoras; Temperatura; Calor e a Primeira Lei da Termodinâmica; Teoria cinética dos gases;
Entropia e a Segunda Lei da Termodinâmica.

Objetivos
Descrever as condições de equilíbrio para um corpo rígido e exprimir a Lei da Gravitação Universal de
Newton; Caracterizar os princípios básicos das oscilações e movimento ondulatório; Estabelecer a
diferença entre calor e temperatura, bem como, operar as escalas termométricas; Enunciar as leis da
termodinâmica e aplicar seus princípios na caracterização de fenômenos térmicos;

Bibliografia
Bibliografia Básica
RESNICK, R.; HALLIDAY, D. Física. RJ, Livros Técnicos e Científicos Ltda. v. 2.

Bibliografia Complementar
SEARS, F. W; ZEMANSKY, M. W. Física. RJ, Ao Livro Técnico S. A. v. 2.
NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. SP, Editora Edgard Blücher Ltda. v.2.
TIPLER, P. A., Física, vol. 2, Ed. Guanabara Dois, 1980
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Identificação
Nome da Disciplina: Física Experimental II

Código: ITA 128

Área de Atuação: Exatas

Pré-Requisito: Física Experimental I (ITA
127)
Créditos: 1.0.1

Carga Horária: 30

Ementa
Ondas estacionárias; Medida da tensão superficial; Velocidade do som por Kundt; Termômetros
(escalas termométricas); Dilatação térmica dos sólidos; Capacidade térmica dos metais; Pressão de
vapor de água; Equivalente mecânica de calor; Ciclos de trabalho.

Objetivos
- Verificar e descrever as Leis da Termodinâmica e suas aplicações;
- Reproduzir e identificar as características das teorias das oscilações e movimentos ondulatórios;
- Observar as características de um gás por meio da teoria cinética dos gases e dos fenômenos de
transporte.

Bibliografia
Bibliografia Básica:
RESNICK, R.; HALLIDAY, D. Física. RJ, Livros Técnicos e Científicos Ltda. v. 2.
Bibliografia Complementar:
SEARS, F. W; ZEMANSKY, M. W. Física. RJ, Ao Livro Técnico S. A. v. 2.
NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. SP, Editora Edgard Blücher Ltda. v.2.
TIPLER, P. A., Física, vol. 2, Ed. Guanabara Dois, 1980
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Identificação
Nome da Disciplina: Cálculo III

Código: ITM 019

Área de Atuação: Exatas

Pré-Requisito: Cálculo II (ITA 115)

Carga Horária: 90

Créditos: 6.6.0

Ementa
Funções Vetoriais. Curvas. Derivada Direcional e Campos Gradientes. Integrais de Linha. Integrais
de Superfície.

Objetivos





Compreender os conceitos gerais das funções vetoriais com uma e mais variáveis e aplicálos em problemas práticos e teóricos.
Estudar a parametrização de curvas.
Calcular a derivada direcional de funções vetoriais, utilizando suas propriedades para
resolver problemas práticos e teóricos.
Calcular e aplicar integrais de linha e de superfície.

Bibliografia
Bibliografia Básica:
GONÇALVES, M. B. Cálculo C. Editora Makron Books.
GUIDORIZZI, H. Um Curso de Cálculo Diferencial e Integral. Livros Técnicos e Científicos Editora S.A.
V.2 e 3.
Bibliografia Complementar:
ÁVILA, G. Funções de Várias Variáveis. Livros Técnicos e Científicos Editora S.A.
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5º Período
Identificação
Nome da Disciplina: Física III

Código: ITM 301

Área de Atuação: Exatas

Pré-Requisito: Física II (ITM 201)

Carga Horária: 90

Créditos: 6.6.0

Ementa
Carga elétrica e matéria; O campo elétrico; A lei de Gauss; Potencial elétrico; Capacitores e dielétricos;
Corrente e resistência elétrica; Força eletromotriz e circuitos elétricos; O campo magnético; A lei de
Ampère; A lei de Faraday; Indutância; As equações de Maxwell.

Objetivos
- Distinguir a natureza dos conceitos de forças elétrica e magnética;
- Calcular o potencial elétrico de campos elétrico e magnético;
- Determinar a intensidade de corrente elétrica e de força eletromotriz em circuitos elétricos;
- Descrever e interpretar as leis de Coulomb, Gauss, Ampère e Faraday;
- Demonstrar e interpretar as equações de Maxwell.

Bibliografia
Bibliografia Básica:
RESNICK, R.; HALLIDAY, D. Física. RJ, Livros Técnicos e Científicos Ltda. v. 3.
Bibliografia Complementar:
SEARS, F. W; ZEMANSKY, M. W. Física. RJ, Ao Livro Técnico S. A. v. 3.
NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. SP, Editora Edgard Blücher Ltda. v.3.
TIPLER, P. A., Física, vol. 3, Ed. Guanabara Dois, 1980
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Identificação
Nome da Disciplina: Física Experimental III

Código: ITM 302

Área de Atuação: Exatas

Pré-Requisito:
(ITA128)
Créditos: 1.0.1

Carga Horária: 30

Física

Experimental

II

Ementa
Resistores lineares e não lineares; Corrente elétrica induzidas; Curva de carga de um capacitor; Lei de
Ohm e resistividade elétrica; Circuitos elétricos e Leis de Kirchoff; Efeito Joule e efeito termoelétrico;
Demonstração da Força de Lorentz; Interações entre campos magnéticos e correntes elétricos.

Objetivos
- Verificar as características de resistores elétricos por meio da análise gráfica das variações da tensão
em função da corrente elétrica;
- Aplicar as leis de Kirchoff no cálculo das tensões e correntes elétricas num circuito de múltiplas
malhas;
- Verificar e reproduzir o efeito Joule e termoelétrico;
- Verificação e determinação da intensidade da força de Lorentz;
- Aplicar as leis de Coulomb, de Gauss, Ampère e de Faraday.

Bibliografia
Bibliografia Básica:
RESNICK, R.; HALLIDAY, D. Física. RJ, Livros Técnicos e Científicos Ltda. v. 3.
Bibliografia Complementar:
SEARS, F. W; ZEMANSKY, M. W. Física. RJ, Ao Livro Técnico S. A. v. 3.
NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. SP, Editora Edgard Blücher Ltda. v.3.
TIPLER, P. A., Física, vol. 3, Ed. Guanabara Dois, 1980
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Identificação
Nome da Disciplina: Equações Diferenciais
Ordinárias

Código: ITA 120

Área de Atuação: Exatas

Pré-Requisito: Cálculo I (ITA104)

Carga Horária: 60

Créditos: 4.4.0

Ementa
Conceitos básicos. Classificação, métodos de resolução e aplicações das EDO’s de 1ª ordem.
EDO’s Lineares: Teoria das soluções e métodos de resolução. Transformada de Laplace e
Tansformada Inversa de Laplace.

Objetivos
Reconhecer os principais tipos de Equações Diferenciais Ordinárias, bem como suas técnicas de
resolução e aplicá-las em problemas teóricos e práticos.

Bibliografia
Bibliografia Básica:
BOYCE, W. E. e DIPRIMA, R. C. Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de
Contorno. 7.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
Bibliografia Complementar:
ABUNAHMAN, A. S. Equações Diferenciais. Editora Didática e Científica.
BRONSON. RICHARD. Equações Diferenciais. – 2.ed. São Paulo: Makron Books, 1994.
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Identificação
Nome da Disciplina: Prática Curricular III

Código: ITM 803

Área de Atuação: Humanas

Pré-Requisito: Prática Curricular I (ITM
801)
Créditos: 4.2.2

Carga Horária: 90

Ementa
Funcionamento e organização dos conselhos de educação no Brasil. O projeto pedagógico como
espaço de construção da identidade escolar, currículo e programas educacionais no Brasil. Práticas
pedagógicas em projetos e programas educacionais. Planejamento, análise e realização de um Plano
de intervenção(oficina, monitoria e/ou mini-cursos) envolvendo habilidades e competências em Física
no Ensino Médio.

Objetivos


Desenvolver ações integradas nas temáticas pertinentes ao cotidiano da escola;



Desenvolver a criatividade e o espírito investigativo na construção de propostas didáticopedagógicas para o ensino da física no ensino médio visando sanar deficiências de
aprendizagem;



Apresentar diferentes alternativas para o desenvolvimento de conteúdos de física de forma
inter-disciplinar e com o contexto sócio-cultural;



Interagir com o ambiente escolar a partir da práxis experimentada ao longo da disciplina.

Bibliografia
Bibliografia Básica:
GOODSON, Ivor F. Currículo: teoria e história. Petrópolis: Vozes, 1995.
PINTO, Fátima C. F.;FELDMAN, Marina; SILVA, Rinalva C. (org) Administração escolar e política da
educação. Piracicaba: UNIMEP, 1997.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (org). Projeto político-pedagógico da escola: Uma construção possível.
Campinas-SP: Papirus, 1996.
BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio. Brasília: Secretaria
de Educação Média e Tecnológia/MEC. 1999.
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Identificação
Nome da
Educação

Disciplina:

Psicologia

da

Código: ITA 208

Área de Atuação: Humanas

Pré-Requisito: --

Carga Horária: 90

Créditos: 6.6.0

Ementa
Desenvolvimento físico, psicológico, cognitivo e social do ser humano. Principais teorias acerca dos
fatores determinantes do processo de desenvolvimento. As "teorias da aprendizagem": processos e
princípios básicos para explicar a aprendizagem, conceituações, características, fatores e condições.
As fontes teóricas da concepção construtivista. As aprendizagens escolares fundamentais. Fatores
psicossociais, relacionais e contextuais implicados na aprendizagem escolar.

Objetivos


Desenvolver e a adquirir habilidades em Psicologia da Educação que lhes permitam atuar e
interatuar na escola, e em outros ambientes educacionais de maneira criativa e eticamente
orientada.



Conhecer as diferentes orientações teóricas acerca da psicologia da Aprendizagem e do
Desenvolvimento Humano, ampliando

sua compreensão acerca do desenvolvimento

psicológico nas diferentes etapas do crescimento e sua intersecção com a prática pedagógica.


Discutir temas e questões relevantes ao estudo da Psicologia da Educação, analisando
criticamente os fatores sociais, econômicos, políticos e ideológicos nele implicados.



Propiciar uma visão ampla e crítica dos temas e problemas presentes nas agendas científicas e
profissionais relacionados com a Psicologia da Educação.



Identificar os principais distúrbios que afetam a aprendizagem, analisando-os frente as
instituições educacionais.
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Bibliografia
Bibliografia básica:
BOCK, Ana Maria et al, Psicologias: uma introdução ao estudo da Psicologia. São Paulo, Saraiva, 1993.
CAMPOS, D. M. S., Psicologia da Aprendizagem, Petrópolis, Vozes. 2002.
COLL, C.; PALÁCIOS, J.; MARCHESI, A.(Orgs). Desenvolvimento Psicológico e Educação: psicologia da
educação. Vol. 1. Porto Alegre: ArtMed, 1966.
Bibliografia complementar:
BARROS, Célia Silva Guimarães. Pontos de Psicologia geral. 15 ed. São Paulo: Ática, 2004.
_______. Pontos de Psicologia do desenvolvimento. 12 ed. São Paulo: Ática, 2004.
BEE, Hellem. O ciclo vital. Porto Alegre: ArtMed, 1997.
CAMPOS, Dinah Martins de Souza.. Psicologia da Adolescência. Petrópolis: Vozes, 1996.
CARRARA, Kester (organizador). Introdução à Psicologia da Educação. São Paulo: Avercamp, 2004.
CÓRIA-SABINI, Maria Aparecida. Psicologia do desenvolvimento. 2 ed. São Paulo: Ática, 2003.
ERIKSON, Eric H. Infância e sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 1972.
GOULART, Íris Barbosa. Psicologia da educação: Fundamentos teóricos e Aplicações à prática pedagógica. 13
ed. Petrópolis: Vozes, 2007.
PIAGET, Jean. Epistemologia Genética. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
_______. A psicologia da criança. 18 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.
SALVADOR. César Coll (organizador). Psicologia da Educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999.
VIGOTSKI, Lev Semenovich. O desenvolvimento psicológico na Infância. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
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6º Período
Identificação
Nome da Disciplina: Sociologia Geral

Código: ITA 203

Área de Atuação: Humanas

Pré-Requisito: --

Carga Horária: 60

Créditos: 4.4.0

Ementa
O surgimento da sociologia: antecedentes históricos e intelectuais. A sociologia clássica e as correntes
teóricas do século XX. A lógica da pesquisa em ciências sociais. Alguns conceitos fundamentais:
comunidade e sociedade, estratificação, conflito e mudança social, ideologia. A estrutura do
capitalismo contemporâneo.

Objetivos




Entender a formação da sociologia, sua história e principais conceitos.
Analisar os principais aspectos teórico-metodológicos nos clássicos fundadores da sociologia e
na sociologia do século XX.
Refletir sobre os métodos e técnicas da investigação sociológica.

Bibliografia
Bibliografia Básica:
CARDOSO, F.H. & IANNI, Otávio. Homem e Sociedade. São Paulo: Editora Nacional, 1968.
CORCUFF, Philippe. As Novas Sociologias: construção da realidade social. Bauru/SP: EDUSC, 2001.
DURKHEIM, E. A divisão do trabalho social. Vol. I. Lisboa: Editorial Presença, 1989.
GALLIANO, Guilherme A. Introdução à Sociologia. São Paulo: Harper & Row do Brasil, 1981.
IANNI, Octávio. A sociedade Global. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1992.
WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979.
COHN, Gabriel (org.). Sociologia: para ler os clássicos. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2005.
DURKHEIM, Émile et all. Introdução ao Pensamento Sociológico (Coletânea de textos organizados por
Ana Maria de Castro e Edmund Fernandes Dias). São Paulo: Centauro, 2001.
HAGUETTE, Teresa Maria Frota. Metodologias Qualitativas na Sociologia. Petrópolis: Vozes, 1987.
MANN, Peter H. Métodos de Investigação Sociológica. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1975.
MESZÁROS, I. Para Além do Capital. São Paulo: Editora Boi Tempo/Editora da UNICAMP, 2002.
REX, John. Problemas Fundamentais de Teoria Sociológica. Rio de Janeiro: Zahar Editores,1973.
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Identificação
Nome da Disciplina: Didática Geral

Código: ITA 209

Área de Atuação: Humanas

Pré-Requisito: --

Carga Horária: 60

Créditos: 4.4.0

Ementa
O objeto da didática e os elementos que constituem o processo didático: contextualização históricasocial da educação. Concepções didático-pedagógicas e suas implicações no processo ensinoaprendizagem. A formação do educador e o compromisso com a transformação social. Planejamento
educacional (níveis, etapas, tipos, componentes e operacionalização).

Objetivos
Refletir sobre os fundamentos teórico-metodológicos da educação e suas implicações na formação e
nas práticas educativas dos educadores e as influências na elaboração do planejamento educacional.

Bibliografia
Bibliografia Básica
ARANHA, M. L. de Arruda, História da Educação, 2ªedição, Editora Moderna, SP, 1996.
CRUZ, C. H. C., GRANDIN, D. , Planejamento na sala de aula. 2ª edição, Editora La Salle, Porto
Alegre, 1996.
FREIRE, P., Pedagogia da Autonomia, 3ª edição, Editora Paz e Terra, SP, 1997.
GADOTTI, M., História das Idéias Pedagógicas, 7ª edição, Editora Ática, SP, 1999.
GADOTTI, M., Concepção Dialética da Educação, 11ª edição, Editora Cortez, SP, 2000.
HAIDT, R. C., Curso de Didática Geral, Editora Ática, SP, 1994.
LIMA, A. de Oliveira., Avaliação Escolar, 5ª edição, Editora Vozes, RJ, 1998.
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Identificação
Nome da Disciplina: Legislação do Ensino
Básico

Código: ITA 207

Área de Atuação: Humanas

Pré-Requisito: --

Carga Horária: 60

Créditos: 4.4.0

Ementa
Aspectos históricos da legislação da Educação Básica no Brasil. A Política Educacional brasileira: a
questão da democratização e universalização da educação escolar. Diretrizes e Bases da Educação
Nacional segundo a nova LDBEN, Lei Nº 9394/96. As Diretrizes da Educação Básica desenvolvida no
Estado do Amazonas.

Objetivos




Proporcionar uma visão histórica da Educação Brasileira.
Conhecer e discutira LDBEN Nº9394/96.
Conhecer e discutir as diretrizes da Educação Básica no Amazonas

Bibliografia
Bibliografia Básica
ARANHA, M. L., História da Educação, Editora Moderna, SP. 1996.
BRUNO, L., Educação, Qualificação e Desenvolvimento Econômico,Editora Atlas, SP,1996.
BRUNO, L., Educação e Trabalho no Capitalismo Contemporâneo, Editora Atlas, SP,1996.
SAVIANI, D., A Nova Lei da Educação LDB- Trajetória Limites e Perspectivas. Editora Autores
Associados, SP, 1997.
MENESES, J. G., Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, Editora Pioneira, SP,1998.
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Identificação
Nome da Disciplina: Física IV

Código:ITM 401

Área de Atuação: Exatas

Pré-Requisito: Física III (ITM 301)

Carga Horária: 90

Créditos: 6.6.0

Ementa
Oscilações Eletromagnéticas; Ondas eletromagnéticas; Natureza e propagação da luz; Reflexão e
refração: ondas e superfícies planas; Reflexão e refração: ondas esféricas e superfícies esféricas;
Interferência; Difração; Redes de difração e espectros; Polarização; A natureza da luz e a física
quântica.

Objetivos
- Explicar e descrever, por meio das equações de Maxwell, a unificação das teorias da eletricidade e
do magnetismo;
- Caracterizar a natureza e a propagação da luz, distinguindo os fenômenos de reflexão e refração da
luz;
- Estabelecer a distinção entre os fenômenos de interferência e difração da luz;
- Dominar os conceitos básicos de física quântica e da mecânica ondulatória.

Bibliografia
Bibliografia Básica:
RESNICK, R.; HALLIDAY, D. Física. RJ, Livros Técnicos e Científicos Ltda. v. 4.
Bibliografia Complementar:
SEARS, F. W; ZEMANSKY, M. W. Física. RJ, Ao Livro Técnico S. A. v. 4.
NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. SP, Editora Edgard Blücher Ltda. v.4.
TIPLER, P. A., Física, vol. 4, Ed. Guanabara Dois, 1980
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Identificação
Nome da
Estatística

Disciplina:

Probabilidade

e

Código: ITA 118

Área de Atuação: Exatas

Pré-Requisito: Cálculo I (ITA 104)

Carga Horária: 60

Créditos: 4.4.0

Ementa
Estatística Descritiva. Cálculo das Probabilidades. Variáveis Aleatórias. Modelos de Distribuição
Discreta. Modelos de Distribuição Contínua. Intervalos de Confiança. Teste de Hipóteses.

Objetivos
Tornar o aluno capaz de utilizar a estatística e a probabilidade para a análise e solução de problemas.

Bibliografia
Bibliografia Básica
MORETIN, P. A; BUSSAB, Wilton O. Estatística Básica. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
FONSECA, J. S; MARTINS, G. A Curso de Estatística. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006.
BRUNI, A. L. Estatística Aplicada À Gestão Empresarial. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
MORETIN, L. G. Estatística Básica-Probabilidade. 7. ed. São Paulo: Makron Books, 2000. V. 1.
MIILANE, Giuseppe. Estatística Geral e Aplicada. 1. ed. São Paulo: Thomson Learning, 2003.
REIS, M. M. & BORNIA, A. C. & BARBETTA, P. A. Estatística para Cursos de Engenharia e
Informática. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
LAPPONI, Juan Carlos. Estatística Usando Excel. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005.
MARTINS, G. & DONAIRE, D. Princípios de Estatística - 900 Exercícios Resolvidos e Propostos.
4. ed. São Paulo: Atlas, 2000.
DEVORE, Jay L. Probabilidade e Estatística Para Engenharias e Ciências. 1. ed. São Paulo:
Thomson Learning, 2006.
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7º Período
Identificação
Nome
da
Supervisionado I

Disciplina:

Estágio

Código: ITM 901

Área de Atuação: Humanas

Pré-Requisitos: Prática Curricular I (ITM
021)
Créditos: 4.2.2

Carga Horária: 90
Ementa

Tendências e perspectivas do ensino de Matemática e Física no Brasil. Estudo dos Parâmetros
Curriculares Nacionais de Matemática e Física. Estágio supervisionado de Matemática e Física
em escolas de ensino fundamental e médio: Diagnóstico e análise das condições estruturais e
pedagógicas das escolas; Observação e análise da prática pedagógica do professor;
Diagnóstico e sugestões para as dificuldades dos alunos em relação à Matemática e à Física.
Elaboração do relatório de estágio.
Objetivos


Iniciar um processo de análise do cotidiano da escola.



Discutir o ensino de Matemática no ensino fundamental e médio;



Discutir o ensino de Física no ensino médio;



Desenvolver a capacidade de observar uma sala de aula, registrar e organizar dados dessa
observação e proceder a análises reflexivas sobre os mesmos.



Elaborar, com fundamentos teórico-metodológicos, relatório de estágio de acordo com normas
e padrões acadêmicos.
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Bibliografia
Bibliografia Básica
CANDAU, V. M. (org.) Ensinar e aprender: sujeitos, saberes e pesquisa (ENDIPE). Rio de Janeiro:
DP&A, 2000.
PARECERES nº 09, 21 e 28 de 2001. Diretrizes Curriculares para a formação de professores da
Educação básica. Brasília: Conselho Nacional de Educação/MEC. 2001.
BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros curriculares nacionais: ensino fundamental e médio.
Brasília: Secretaria de Educação Média e Tecnológia/MEC. 1999.
PICONEZ, S. C. B. (coord.) A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado. Campinas/SP:
Papirus.1991.
FIORENTINI, D. (org.) Formação de professores de Matemática: Explorando novos caminhos com
outros olhares. Campinas: Mercado de Letras. 2003.
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Identificação
Nome da Disciplina: Química Geral I

Código: ITQ 101

Área de Atuação: Exatas

Pré-Requisito: --

Carga Horária: 60

Créditos: 4.4.0

Ementa
Introdução a química e medidas. Estrutura atômica (átomos, moléculas e íons). Propriedade periódica
dos elementos. Ligações químicas. Geometria molecular. Forças intermoleculares, sólidos e líquidos.
Reações químicas em soluções aquosas. Cálculos com formulas e equações químicas
(estequiometria).
Objetivos
Proporcionar base teórica solida em química, relacionando os conteúdos teóricos com o cotidiano.

Bibliografia
Bibliografia Básica
ATKINS, P. e JONES, L., Princípios de Química.
BROWN, T. L., Le MAY, BURSTEN, B. E., Química – Ciência Central.
MAHAN, B. H., Química – Um Curso Universitário.
RUSSEL, J., Química Geral, Volumes 1 e 2.
BRADY, J. E. e HUMISTON, G. E., Química Geral.
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Identificação
Nome da Disciplina: Mecânica Clássica

Código: ITM 009

Área de Atuação: Exatas

Pré-Requisito: Física I (ITM 101) e Cálculo
II (ITA 115)
Créditos: 4.4.0

Carga Horária: 60

Ementa
Leis de Newton; Movimento de uma partícula; Movimento de um sistema de partículas; Movimento de
um corpo rígido; Gravitação. Sistema de coordenadas em movimento.

Objetivos






Empregar o teorema de Coriolis;
Descrever o movimento de uma partícula usando sistema de coordenadas ortogonais;
Enunciar as leis de Newton para uma partícula;
Enunciar as leis de Newton-Euler para um sistema de partículas;
Empregar os teoremas de conservação de momento linear, momento angular e energia.

Bibliografia
Bibliografia Básica
SYMON, K. R. Mecânica. Rio de Janeiro, Editora Campus.
SYNGE, J. L.; GRIFFITH, B. A. Mecânica Racional. Porto Alegre, Editora Globo.
KIBBLE, T. W. Mecânica Clássica. São Paulo, Editora Polígono S. A.
GOLDSTEIN, H. Mecanica Classica. Madri, Aguilar S. A. de Ediciones.
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Identificação
Nome da Disciplina: Inglês Instrumental

Código: ITA 210

Área de Atuação: Humanas

Pré-Requisito: --

Carga Horária: 60

Créditos: 4.4.0

Ementa
Estratégias de leitura. Técnicas de leituras. Estratégias de vocabulário.

Objetivos
Capacitar o aluno a ler textos autênticos em inglês de interesse geral e específico, utilizando técnicas e
estratégias que facilitem a compreensão, habilitando-o a ler e interpretar material técnico de sua área
de atuação profissional.

Bibliografia
Bibliografia Básica
GALANTE, Terezinha Prado & LAZARO, Svetlana Ponomarenko. Inglês Básico para Informática, São
Paulo, Atlas, 1998.
Bibliografia Complementar:
DIAS, R. Reading critically in English. 3 ed. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2002.
GRELLETT, F. Developing reading skills. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
HUTCHINSON, T., WATERS, A. English for specific purpose. Cambridge: Cambridge University Press,
1998.
MUNHOZ, R. Inglês Instrumental: estratégias de leitura, módulo I. São Paulo: Texto novo, 2001.
PIMENTA, S. O., OLIVEIRA, N. A. O domínio da leitura em inglês – a reconstrução crítica de textos.
Belo Horizonte: Lê, s/d.
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Identificação
Nome da Disciplina: Laboratório para o
Ensino da Matemática

Código: ITM 702

Área de Atuação: Humanas

Pré-Requisito: Fundamentos de Geometria
(ITM018) e Matemática Elementar (ITM
161)
Créditos: 3.2.1

Carga Horária: 60

Ementa
Metodologias para o Ensino da Matemática. Apresentação e construção de materiais didático–
pedagógicos para o desenvolvimento de conteúdos de matemática do ensino fundamental e médio. O
jogo como estratégia de aprendizagem e fixação de conceitos matemáticos. Análise e uso de
softwares e portais educacionais.

Objetivos
Subsidiar o trabalho do professor na elaboração e desenvolvimento de atividades de ensino de
aritmética, álgebra, geometria e funções.
Habilitar o professor a utilizar todo o instrumental à disposição do educador, considerando-se, inclusive
as alternativas de baixo custo e fácil aquisição.

Bibliografia
Bibliografia Básica
LORENZATO, Sérgio. O laboratório de Ensino de Matemática na formação de professores. Coleção
Formação de Professores. Campinas: Autores Associados, 2006.
FIORENTINI, D.; MIORIM, M. A. Uma reflexão sobre o uso de materiais concretos e jogos no Ensino
da Matemática. Boletim da SBEM-SP, n. 7, julho/ agosto, 1990, p. 5-10.
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8º Período
Identificação
Nome
da
Supervisionado II

Disciplina:

Estágio

Código: ITM 902

Área de Atuação: Humanas

Pré-Requisito: Estágio Supervisionado I
(ITM 901); Fundamentos de Geometria
(ITM018) e Matemática Elementar (ITM
161)
Créditos: 5.2.3

Carga Horária: 120

Ementa
Discussões sobre o processo de planejamento e implementação a ser desenvolvido no campo de
estágio. Estágio Supervisionado em Matemática em Escolas do Ensino Fundamental e Médio: Estágio
de Regência. Construção e implementação de uma proposta de intervenção na área de Matemática,
mediante observação da realidade educacional presenciada nas escolas regulares de ensino
fundamental e Médio. Elaboração do Relatório de Estágio.

Objetivos


Ampliar a capacidade de análise e reflexão do trabalho docente e estabelecer habilidades e
competências necessárias à docência.



Elaborar, com fundamentos teórico-metodológicos, projetos para o ensino de Matemática no
ensino fundamental e Médio, bem como aplicá-los em sala de aula.



Elaborar relatório de estágio de acordo com normas e padrões acadêmicos.
Bibliografia

Bibliografia Básica
CANDAU, V. M. (org.) Ensinar e aprender: sujeitos, saberes e pesquisa (ENDIPE). Rio de Janeiro:
DP&A, 2000.
PARECERES nº 09, 21 e 28 de 2001. Diretrizes Curriculares para a formação de professores da
Educação básica. Brasília: Conselho Nacional de Educação/MEC. 2001.
BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros curriculares nacionais: ensino fundamental. Brasília:
Secretaria de Educação Média e Tecnológia/MEC. 1999.
VEIGA, I. P. A. (org). Técnicas de ensino: por que não? Campinas: Papirus. 3ª edição.1995.
D’AMBROSIO, U. Educação Matemática: da teoria à prática. Campinas: Papirus. 2ª Edição, 1997.
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Identificação
Nome da Disciplina: Laboratório para o
Ensino da Física

Código: ITM 701

Área de Atuação: Humanas

Pré-Requisito: Fundamentos de Física I (ITA
130) e Fundamentos de Física II (ITA131)
Créditos: 3.2.1

Carga Horária: 60

Ementa
As teorias de aprendizagem e o ensino da física. Metodologias / técnicas para o ensino da física no
ensino médio. A pesquisa e a experimentação no ensino de física: contribuições para a prática em
sala de aula. Planejamento, execução e avaliação de aulas, com elaboração de material didático
(teóricos e experimentais), em tópicos de física em nível de ensino médio.

Objetivos
Fazer uma revisão crítica dos conteúdos específicos, concentrando em questões metodológicas,
dando-se ênfase especial aos meios, cada vez mais presentes e diversificados na Educação Básica
moderna.
Habilitar o professor a utilizar todo o instrumental à disposição do educador, considerando-se, inclusive
as alternativas de baixo custo e fácil aquisição.

Bibliografia
Bibliografia Básica
DELIZOICOV, Demetrio. Ensino de ciências - fundamentos e métodos. Editora: Cortez, 2003.
OLIVEIRA, R.J. A Escola e o Ensino de Ciências. São Leopoldo/RS: UNISINOS, 2000.
CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA: Periódico para consulta, ISSN 16772334.http:www.fsc.ufsc.br/ccef/

CORTEZ MOREIRA, M. A. (1999). Teorias de aprendizagem. SÃO PAULO. EPU.
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Identificação
Nome da Disciplina: Fundamentos de
Álgebra

Código: ITM 008

Área de Atuação: Exatas

Pré-Requisito: --

Carga Horária: 60

Créditos: 4.4.0

Ementa
Noções sobre conjuntos e demonstrações. Introdução à Aritmética dos Números Inteiros. Relações,
Aplicações e Operações. Grupos.

Objetivos
Compreender e aplicar os conceitos abstratos da Álgebra Elementar.

Bibliografia
Bibliografia Básica
DOMINGOS, HYGINO. Álgebra Moderna. 4. ed. São Paulo: Atual, 2003.
Bibliografia Complementar:
MONTEIRO, L. H. Elementos de Álgebra.
GONÇALVES, A. Introdução à Álgebra.
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Identificação
Nome da Disciplina: Termodinâmica

Código: ITM012

Área de Atuação: Exatas

Pré-Requisito: Cálculo II (ITA115) e Física
II (ITM201)
Créditos: 4.4.0

Carga Horária: 60

Ementa
Conceitos fundamentais; Equação de estado; Primeira Lei da Termodinâmica; Algumas conseqüências
da Primeira Lei; Entropia e Segunda Lei da Termodinâmica; Primeira e Segunda Leis combinadas;
Potenciais termodinâmicos; Aplicações da termodinâmica a sistemas simples; Forças intermoleculares;
Física Estatística; Aplicações da Física Estatística a gases e outros sistemas.

Objetivos
Descrever e aplicar os conceitos fundamentais da Termodinâmica e física estatística a sistemas
simples.

Bibliografia
Bibliografia Básica
SEARS, F. W.; SALINGER, G. L. Termodinâmica, Teoria Cinética e Termodinâmica Estatística. RJ,
Guanabara Dois.
REIF, F. Fundamentals of Statistical and Thermal Physics. Tokyo, McGraw-Hill, Ltda.
CALLEN, H. B. Thermodynamics. New York, John Wiley & Sons, Inc.
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9º Período
Identificação
Nome da Disciplina: Física Moderna I

Código: ITM 011

Área de Atuação: Exatas

Pré-Requisito:
Equações
Diferenciais
Ordinárias (ITA120) e Física IV (ITM401)
Créditos: 4.4.0

Carga Horária: 60

Ementa
Relatividade; A teoria atômica da matéria; A quantização da eletricidade, da luz e da energia; O átomo;
Ondas de matéria; A equação de Schrödinge.

Objetivos
- Conhecer e interpretar os postulados de Einstein da relatividade especial para aclarar os fenômenos
relativísticos à luz destes postulados;
- Conhecer os postulados da física quântica e suas conseqüências, bem como discutir os fenômenos
que conduziram à visualização e a construção deste ramo da física.

Bibliografia
Bibliografia Básica
TIPLER, P. A . Física Moderna. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Dois.
EISBERG, R.M. Fundamentos de Física Moderna.. Mexico, Editorial Limusa.
BEISER, A. Conceitos de Física Moderna.. São Paulo, McGraw-Hill.
FEYNMAN, R.P.; LEIGHTON, R.B.; SANDS, M. Lectures Notes on Physics. California, AddisonWesley Publishing Co.
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Identificação
Nome da Disciplina: Fundamentos de
Análise

Código: ITM 010

Área de Atuação: Exatas

Pré-Requisito: Cálculo II (ITA115)

Carga Horária: 60

Créditos: 4.4.0

Ementa
Conjuntos Finitos, Enumeráveis e Não-Enumeráveis. Números Reais. Seqüências e Séries de
Números Reais. Topologia da reta.

Objetivos
Introduzir conceitos básicos da análise na reta, visando tornar os acadêmicos familiarizados com a
linguagem formal e com as técnicas de demonstrações em matemática.

Bibliografia
Bibliografia Básica
LIMA, ELON LAGES. Análise Real, Vol.1. 2. ed. RJ: IMPA, 2009.
AVILA, Geraldo. Análise Matemática para Licenciatura – 3. ed.: Edgard Bluche, 2006.
Bibliografia Complementar:
LIMA, Elon Lages. Curso de Análise. Vol.1. Instituto de Matemática Pura e Aplicada.
AVILA, Geraldo. Introdução a Análise Matemática.: Edgard Bluche.

85

UFAM
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
CAMPUS UNIVERSITÁRIO MOYSÉS BENARROS ISRAEL
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA – ICET

Identificação
Nome
da
Supervisionado III

Disciplina:

Estágio

Código: ITM 903

Área de Atuação: Exatas

Pré-Requisitos: Estágio Supervisionado I
(ITM901) – Fundamentos de Física I
(ITA130) e Fundamentos de Física II
(ITA131).
Créditos: 5.3.2

Carga Horária: 105

Ementa
Discussões sobre o processo de planejamento e implementação a ser desenvolvido no campo de
estágio. Estágio Supervisionado em Física em Escola do Ensino Médio: Estágio de Regência.
Construção e implementação de uma proposta de intervenção na área de Física, mediante observação
da realidade educacional presenciada na escola de ensino médio. Elaboração do Relatório de Estágio.

Objetivos


Ampliar a capacidade de análise e reflexão do trabalho docente e estabelecer habilidades e
competências necessárias à docência



Elaborar, com fundamentos teórico-metodológicos, projetos para o ensino de Física no ensino
médio e aplicá-los em sala de aula.



Elaborar relatório de estágio de acordo com normas e padrões acadêmicos.

Bibliografia
Bibliografia Básica
CANDAU, V. M. (org.) Ensinar e aprender: sujeitos, saberes e pesquisa (ENDIPE). Rio de Janeiro:
DP&A, 2000.
DELIZOICOV, Demetrio. Ensino de ciências - fundamentos e métodos. Editora: Cortez, p 364.
2003.
CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA: PERIÓDICO PARA CONSULTA, ISSN 16772334.http:www.fsc.ufsc.br/ccef/
BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio. Brasília:
Secretaria de Educação Média e Tecnológia/MEC. 1999.
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Identificação
Nome da Disciplina: Educação Inclusiva

Código: ITM 015

Área de Atuação: Humanas

Pré-Requisito: --

Carga Horária: 60

Créditos: 3.2.1

Ementa
Panorama geral do atendimento ao aluno com necessidades educativas especiais. Trajetória da
Educação Especial à Educação Inclusiva: modelos de atendimento, paradigmas: educação
especializada / integração / inclusão. Valorizar as diversidades culturais e lingüísticas na promoção da
Educação Inclusiva. Políticas públicas para Educação Inclusiva – Legislação Brasileira: o contexto
atual. Acessibilidade à escola e ao currículo. Adaptações curriculares.

Objetivos






Discutir os princípios norteadores da Educação Inclusiva no contexto da Educação Básica,
proporcionando ao aluno um espaço de reflexão sobre esta política no cotidiano da escola
regular;
Contextualizar os processos de aprendizagem em ambientes escolares inclusivos;
Embasar os estudantes das licenciaturas com alternativas de adaptação curricular para garantir
o acesso e aprendizagem de alunos com necessidades educativas especiais.
Identificar as formas de atendimento da Educação Especial no Sistema de Ensino.

Bibliografia
Bibliografia Básica
FELTRIN, Antônio Efro. Inclusão Social na escola: quando a pedagogia se encontra com a diferença.
São Paulo: Paulinas, 2004. (coleção pedagogia e educação).
ALVES, Fátima. Inclusão: muitos olhares, vários caminhos e um grande desafio. Rio de janeiro: WAK,
2003.
Bibliografia Complementar:
BRASIL . Declaração de Salamanca. Portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf
MITTLER,P. Educação inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Artmed Editora, 2003.
RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, de 11 de Fevereiro de 2001 - Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica.
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10º Período
Identificação
Nome da Disciplina: Eletromagnetismo

Código: ITM 016

Área de Atuação: Exatas

Pré-Requisito: Cálculo III (ITM019) e Física
III (ITM301)
Créditos: 4.4.0

Carga Horária: 60

Ementa
Análise vetorial. A eletrostática. Soluções de problemas eletrostáticos. O campo eletrostático em meios
dielétricos. A energia eletrostática. Corrente elétrica. O campo magnético de correntes estacionárias.
Propriedades magnéticas da matéria. Indução eletromagnética. Corrente de deslocamento. As
equações de Maxwell e as ondas eletromagnéticas.

Objetivos
Estudo das equações básicas de Eletromagnetismo (Equações de Maxwell) e de suas conseqüências
e aplicações.

Bibliografia
Bibliografia Básica
REITZ,J.R.; MILFORD, F.J.; CHRISTY, Fundamentos da Teoria Eletromagnética; 3ª ed. Rio de
Janeiro: Ed. Campus,1982.
WANGSNESS, R. K., Electromagnetic Fields, John Wiley & Sons, Inc.
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Identificação
Nome
da
Supervisionado IV

Disciplina:

Estágio

Código: ITM 904

Área de Atuação: Humanas

Pré-Requisito: Estágio Supervisionado II
(ITM902) e Estágio Supervisionado III
(ITM903)
Créditos: 4.2.2

Carga Horária: 90

Ementa
Elaboração e apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso, que envolve o levantamento, a
análise e a difusão dos resultados obtidos em pesquisa realizada pelo acadêmico, dentro do que é
preconizado pela metodologia científica.
Objetivos


Apresentar e defender o trabalho de conclusão de curso, sob a orientação de um professor,
devendo exercitar as etapas do processo de desenvolvimento do trabalho científico, de cunho
profissional da área de atuação do curso;



Aprofundar os conhecimentos na área de interesse do aluno em cosonância com as linhas de
pesquisa do curso;



Fazer com que o aluno domine o assunto abordado, conhecendo as suas questões e propondo
soluções;



Apresentar um projeto de cunho profissional, dentro das normas da ABNT, que cumpra seu
embasamento teórico dentro do esboço da pesquisa.

Bibliografia
Bibliografia Básica
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação
– referências – elaboração. Rio de Janeiro, 2002.
______. NBR 10520: informação e documentação – citações em documentos –
apresentação. Rio de janeiro, 2000.
______. NBR 14724: informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação.
Rio de Janeiro, 2002.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21. ed. rev. ampl. São Paulo:
Cortez, 2000.
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Identificação
Nome da Disciplina: LIBRAS

Código: ITM 500

Área de Atuação: Humanas

Pré-Requisito: --

Carga Horária: 60

Créditos: 3.2.1

Ementa
História da Educação do Surdo. Abordagens Metodológicas. Introdução à língua de Sinais. Estrutura
Gramatical, Expressão Corporal. Dramatização e Música e a importância do seu papel para a
comunidade surda. Legislação. Política de Educação Inclusiva.

Objetivos
Conhecer a estrutura da Língua de Sinais nos níveis fonológicos e morfossintáticos, aplicando este
conhecimento em situações sócio-comunicativas no contexto profissional e das relações interpessoais.

Bibliografia
Bibliografia Básica
FERREIRA BRITO, Por uma gramática das línguas de sinais. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro,
1995.
GOÉS, M. C. R. Linguagem, surdez e educação. Campinas, autores associados, 1996.
QUADROS, R. M. O tradutor e interprete de língua brasileira de sinais. Brasília, SESP/MEC, 2004.
SACKS, O. Vendo vozes: uma jornada pelo mundo dos surdos. Rio de Janeiro. Imago, 1990.
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DISCIPLINAS OPTATIVAS

Identificação
Nome da Disciplina: TRIGONOMETRIA

Código: ITM 024

Área de Atuação: EXATAS

Pré-Requisito: --

Carga Horária: 60

Créditos: 4.4.0

Ementa
Trigonometria no Triângulo Retângulo. Trigonometria na Circunferência. Funções Trigonométricas.

Objetivos
Compreender e aplicar os conhecimentos de Trigonometria em situações reais e em particular em
outras áreas de conhecimento.

Bibliografia
Bibliografia Básica
IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar, Vol.3 : Trigonometria / Gelson Iezzi– 7. Ed.
– SP : Atual, 2005.
Bibliografia Complementar
LIMA, Elon Lages. A Matemática do Ensino Médio, Vol.1 / Elon Lages Lima, Paulo Cezar P. Carvalho,
Eduardo Wagner e Augusto César Morgado – 1. Ed : RJ : Coleção de Professor de Matemática.
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Identificação
Nome
da
GEOMÉTRICO

Disciplina:

DESENHO

Código: ITM 027

Área de Atuação: EXATAS

Pré-Requisito: ITM 018

Carga Horária: 60

Créditos: 4.4.0

Ementa
Normas para o desenho técnico: desenho geométrico, escalas, colocação de cotas, perspectivas
paralelas, noções básicas de geometria descritiva, projeções ortográficas.

Objetivos
Desenvolver no acadêmico a capacidade de:
 Raciocinar com os fundamentos básicos de desenho geométrico
 Elaborar e interpretar as representações gráficas tridimensionais
 Desenvolver raciocínio espacial através da representação de objetos em projeção ortográficos
segundo a ABNT e outras normas técnicas.

Bibliografia
Bibliografia Básica
ABNT / SENAI – Coletânea de Normas de Desenho Técnico. – S. P. 1990
NBR 10067 – Princípios gerais de representação em desenho técnico – maio 1995
NBR 10126 – Contagem em desenho técnico – novembro 1987
PETERSON, Julius - Construções Geométricas .
AFFONSO ROCHA GIONGO. - Curso de Desenho Geométrico.
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Identificação
Nome da Disciplina:
MATEMÁTICA

HISTÓRIA

DA

Código: ITM 800

Área de Atuação: EXATAS

Pré-Requisito: --

Carga Horária: 60

Créditos: 4.4.0

Ementa
Origem; As Civilizações Antigas: Egito, Mesopotâmia; Grécia. China e Índia. A contribuição dos
árabes; A matemática na Idade Média; A Renascença; Prelúdio à Matemática Moderna; A
evolução da Matemática Moderna; A Evolução da Matemática do Século XVII ao século XX.
Objetivos





Apresentar e propiciar aos alunos uma reflexão sobre a inserção cultural da evolução dos
conceitos da Matemática Elementar na História da Humanidade, estudando a História e sua
evolução até o surgimento do Cálculo.
Fundamentar para o exercício da função docente de forma reflexiva, criativa e
contextualizada.
Proporcionar situações em sala de aula para que o aluno consiga perceber e fazer uso da
História da Matemática como um recurso metodológico.

Bibliografia
Bibliografia Básica
BOYER, Carl B. História da Matemática/ Carl B. Boyer; revista por Uta C. Merzbach; tradução Elza F.
Gomide. – 2. ed. – São Paulo: Edgar Blücher, 2003.
EVES, Howard . Introdução à história da Matemática/ Howard Eves; tradução: Hygino H.
Domingues. – Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2004.
Bibliografia Complementar:
IFRAH, Georges. Os Números: História de uma grande invenção/ Georges Ifrah; tradução: Stella Maria
de Freitas Senra; revisão técnica: Antonio José Lopes, Jorge José de Oliveira. – 11. Ed. – São Paulo:
Globo, 2005.
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Identificação
Nome da Disciplina: ÁLGEBRA LINEAR II

Código: ITM025

Área de Atuação: EXATAS

Pré-Requisito: Álgebra Linear I (ITM005)

Carga Horária: 60

Créditos: 4.4.0

Ementa
Formas Canônicas. Fucionais Lineares e Espaço Dual. Formas bilineares, quádricas e hermitianas.
Operadores Lineares em espaços com produto interno.

Objetivos
Ampliar os conceitos abstratos da álgebra linear.

Bibliografia
Bibliografia Básica:
STEINBRUCH, A. ; WINTERLE, P. Álgebra Linear. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1987.
LIPSCHUTZ, Seymour e LIPSON, Marc. Álgebra Linear. 3. ed. Porto Alegre: Artmed-Bookman, 2004.
Bibliografia Complementar

LIMA, ELON LAGES. Álgebra Linear, 3.ed. RJ: IMPA, CNPq, 1998.
ANTON, H.; RORE, C. Álgebra Linear com Aplicações 8.ed. São Paulo: Artmed, 2001.
BOLDRINI, José Luiz ; COSTA, Sueli I. R. ; FIGUEREDO, Vera L. E WETZLER, Henry G. Álgebra
Linear. 3.ed.São Paulo: Harbra, 1986.

CALLIOLI, Carlos A. ; DOMINGUES Hygino H. e COSTA, Roberto C. F.. Álgebra Linear e
Aplicações.7.ed. São Paulo: Atlas, 2007.
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Identificação
Nome da Disciplina: ANÁLISE REAL

Código: ITM026

Área de Atuação: EXATAS

Pré-Requisito: Álgebra Linear I (ITM005)

Carga Horária: 60

Créditos: 4.4.0

Ementa
Limites de Funções. Funções Contínuas. Derivadas. Integral de Riemann.

Objetivos
Ampliar os conceitos abstratos da Análise Matemática.

Bibliografia
Bibliografia Básica:
LIMA, ELON LAGES. Curso de Análise, Vol.1. 12. ed. RJ: IMPA, 2009.

Bibliografia Complementar
LIMA, ELON LAGES. Análise Real, Vol.1. 2. ed. RJ: IMPA, 2009.
ÁVILA, GERALDO. Introdução à Análise Matemática. 2.ed. SP: Edgard Blücher, 2003.
FIGUEIREDO, DJAIRO GUEDES. Análise I, 2.ed. RJ: LTC, 1996.
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Identificação
Nome
da
NUMÉRICOS

Disciplina:

MÉTODOS

Código: ITE 011

Área de Atuação: EXATAS

Pré-Requisito:
Fundamentos
Informática (ITS033)
Créditos: 3.2.1

Carga Horária: 60

de

Ementa
Erros e Sistemas de Numeração. Solução de equações algébricas e transcendentais. Solução de
equações polinomiais. Sistemas de equações lineares e não lineares. Interpolação. Ajustamento de
curvas. Integração numérica. Solução numérica de equações diferenciais ordinárias e sistemas de
equações diferenciais.

Objetivos
Analisar, interpretar e aplicar os métodos numéricos na solução de equações e sistemas de equações
lineares e não-lineares.

Bibliografia
Bibliografia Básica:
BARROSO, Leônidas, et al. Cálculo Numérico (Com Aplicações). 2ª.ed. São Paulo : Harbra, 1987.
CLÁUDIO, Dalcídio M.; MARINS, Jussara M. Cálculo Numérico Computacional - Teoria e Prática. São
Paulo: Atlas, 1989.
CONTE, S. D. Elementos de Análise Numérica. São Paulo: Globo: 1977. (Coleção: Enciclopédia
Técnica Universal Globo)
FAIRES, J.D.; BURDEN, R. L. Numerical Methods. PWS Publishing Company, 1993.

96

UFAM
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
CAMPUS UNIVERSITÁRIO MOYSÉS BENARROS ISRAEL
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA – ICET

Identificação
Nome da
PESSOAS

Disciplina:

GESTÃO

DE

Código: ITE 056

Área de Atuação: HUMANAS

Pré-Requisito: --

Carga Horária: 45

Créditos: 3.3.0

Ementa
O ambiente de negócios, a organização e as pessoas. O contexto organizacional: competitividade,
cultura organizacional e mudança. Da gestão de pessoal à gestão de pessoas: os modelos de gestão.
Habilidades e competências do gestor de pessoas. Habilidades e competências das pessoas e equipe.
Estratégias, políticas e práticas de gestão de pessoas. Modelo de Múltiplos Papéis.

Objetivos
Aplicar os conceitos de gestão de pessoas na melhoria do ambiente de trabalho nas organizações.

Bibliografia
Bibliografia Básica:
DAVEL, E.; VERGARA, S.C. Gestão com pessoas e subjetividade. São Paulo: Atlas, 2001.
RONDEAU, A. A gestão dos conflitos nas organizações. In CHANLAT, J-F. O indivíduo nas
organizações: dimensões esquecidas. São Paulo: Atlas, 1995. Volume 3.
ULRICH, D. Os campeões de recursos humanos. São Paulo: Futura, 1999.
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Identificação
Nome da Disciplina: HISTÓRIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA E AMAZÔNICA

Código: ITM 028

Área de Atuação: HUMANAS

Pré-Requisito: --

Carga Horária: 60

Créditos: 4.4.0

Ementa
A institucionalização da educação pública no Brasil (meados do século XVIII e século XIX). A
educação voltada à elite: dos tempos coloniais ao Brasil Republicano. Política Educacional no
Amazonas (1987-1994). Educação Escolar Indígena no Brasil: da Escola para Índios às Escolas
Indígenas. A Historiografia brasileira – sua renovação teórica metodológica e as repercussões no
ensino de História da Educação no Brasil (História Cultural e História da Educação).

Objetivos





Analisar o processo de formação histórico-educacional da sociedade brasileira e amazônica
nas relações Educação, Trabalho e Sociedade.
Compreender o processo de desenvolvimento histórico da sociedade e da educação, assim
como a influência social na constituição de diferentes concepções pedagógicas.
Reconhecer os processos histórico-educacionais que antecederam a montagem do sistema
educacional brasileiro nos séculos XIX e XX;
Proporcionar uma reflexão critica da educação ao longo do tempo;
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Bibliografia
Bibliografia Básica:
BERGMASH, Maria A.; SILVA, R.H. D. da. Educação Escolar Indígena no Brasil: da escola para
índios às escolas indígenas. Agora, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 124-150, jan./jun. 2007.
BEZERRA, Aldenice Alves. A Escola Pública no Amazonas: as políticas de 1987 a 1994. Manaus:
EDUA, 2003.
LIBÂNEO, José Carlos et al. Educação Escolar: políticas, estrutura e organização. 2. ed. São Paulo:
Cortez, 2005.
MENESES, J. G. C et al. Educação Básica: Políticas, Legislação e Gestão. São Paulo: Pioneira,
2004.
SAVIANI, Dermeval. Da Nova LBD ao FUNDEB: Para uma outra Política Educacional. São Paulo:
Cortez Autores Associados, 2007.
_______________. Escola e Democracia. São Paulo: Cortez Autores Associados, 2000.
_______________. História das Idéias Pedagógicas no Brasil. São Paulo: Autores Associados,
2007.
VEIGA, Cynthia Greive. História da Educação. São Paulo: Ática, 2007.
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Identificação
Nome da Disciplina: Probabilidade I

Código: ITM 013

Área de Atuação: Exatas

Pré-Requisito: ITA 118

Carga Horária: 60

Créditos: 4.4.0

Ementa
Conceitos Preliminares.Definição de Probabilidade em Espaço Amostral Finito.Probabilidade
Condicional Independência.Variáveis Aleatórias Unidimensionais: Conceito e Tipos, Distribuição de
probabilidade Discreta e Contínua,Função de Variável Aleatória, Expectância de Função de Variável
Aleatória e Momentos. Modelos Probabilísticos Discretos e Modelos Probabilísticos Contínuos
(Uniforme e Normal).

Objetivos
Compreender e manipular os Modelos Usuais em Probabilidade.

Bibliografia
Bibliográfia Básica
Meyer,P. L. [1983]. Probabilidade: Aplicação à Estatística,2ª ed., Livros Técnicos Científicos, Rio de
Janeiro.
Serra Costa, J. J. [1991], Curso de Cálculo das Probabilidades, UFRJ. Rio de Janeiro.
Hoel, P. G. Port, S. C. e Stone, C. J. [1978], Introdução à Teoria das Probabilidades, Interciência, Rio
de Janeiro.
Murteira, Bento J. F. [1990], Probabilidade e Estatística, vol. I e vol. II, 2ª ed. McGraw-Hill, Lisboa.
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Identificação
Nome da Disciplina: Probabilidade II

Código: ITM 014

Área de Atuação: Exatas

Pré-Requisito: ITM 013

Carga Horária: 60

Créditos: 4.4.0

Ementa
Outros Modelos Probabilísticos Contínuos Unidimensionais. Função Geratriz de Momentos de
Variáveis Aleatórias Unidimensionais. Vetores Aleatórios. Momentos. Função Geratriz de Momentos de
Vetores Aleatórios. Distribuição Normal Bivariada. Distribuição Multinominal.

Objetivos
Utilizar, adequadamente, os Modelos Aleatórios em Pesquisa.

Bibliografia

Bibliográfia Básica
Meyer,P. L. [1983]. Probabilidade: Aplicação à Estatística,2ª ed., Livros Técnicos Científicos, Rio de
Janeiro.
Serra Costa, J. J. [1991], Curso de Cálculo das Probabilidades, UFRJ. Rio de Janeiro.
Hoel, P. G. Port, S. C. e Stone, C. J. [1978], Introdução à Teoria das Probabilidades, Interciência, Rio
de Janeiro.
Murteira, Bento J. F. [1990], Probabilidade e Estatística, vol. I e vol. II, 2ª ed. McGraw-Hill, Lisboa.
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Identificação
Nome da Disciplina:
APLICADA À EDUCAÇÃO

INFORMÁTICA

Área de Atuação: HUMANAS
Carga Horária: 60

Código: ITM 029

Pré-Requisito:
Fundamentos
Informática (ITS033)
Créditos: 4.4.0

de

Análise e uso de software e portais educacionais; educação em ambientes interativos. Teoria
instrucionista e construcionista.

Objetivos


Propiciar experiências teórico-práticas em ambientes virtuais e softwares usados no contexto
educacional brasileiro.



Analisar a potencialidade educacional de portais e softwares presentes nas escolas;



Articular parcerias com os cursos da área de informática para criação de software
educacionais;
Bibliografia

Bibliografia Básica
BELLONI, Maria Luiza. O que é mídia-educação. Campinas: Autores associados, 2001.
FERRETTI, Celso João e outros. Novas tecnologias, trabalho e educação: um debate multidisciplinar.
6.ed. Petrópolis: Vozes,2000.
PAPERT, S. A máquina das crianças - Repensando a escola na era da informática. Porto Alegre: Artes
Médias, 1994.
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Identificação
Nome da Disciplina:
PRÁTICA NA EDUCAÇÃO

PESQUISA

E

Código: ITM 030

Área de Atuação: HUMANAS

Pré-Requisito: Metodologia da Pesquisa I
(ITA122)
Créditos: 4.4.0

Carga Horária: 60

Ementa
Elaboração, desenvolvimento e apresentação de uma pesquisa em uma das áreas de atuação do
profissional da área de ciências: Matemática e Física. Aplicação e reelaboração dos conhecimentos
teóricos através da prática desenvolvida em atividades do cotidiano da docência. Defesa dos
resultados da pesquisa em formato monográfico, que caracterize o aprofundamento do conhecimento
na área escolhida.
Objetivos


Instrumentalizar a prática da pesquisa enquanto exercício dinâmico e cotidiano da docências
em ciências:atemática e Física;



Orientar para a escolha das possíveis abordagens ou intervenções nas questões evidenciadas
no processo de pesquisa;



Acompanhar a sistematização, análise e fundamentação teórica e metodológica das temáticas
abordadas;



Organizar segundo as normas da ABNT os resultados da pesquisa no formato monográfico;
Bibliografia

Bibliografia Básica
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 14. ed. São Paulo: Perspectiva,1998.
LAKATOS, Eva Mª. Metodologia do trabalho científico. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2001.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. São Paulo: Cortez, 2007.
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1.4 CONCEPÇÃO METODOLÓGICA

Os tópicos de estudo, em torno dos quais os conteúdos estão organizados,
deverão

ser

desenvolvidos

de

forma

contextualizada,

possibilitando

o

aproveitamento do saber matemático e físico e das experiências de ensino
demonstradas pelos futuros professores licenciados em Ciências: Matemática e
Física. Dessa forma, a postura teórico-metodológica do presente projeto privilegiará
o método de resolução de problemas, a discussão, o questionamento e a busca
coletiva de estratégias pedagógicas que facilitem o acesso ao conhecimento
sistematizado da matemática e da física, no âmbito do ensino superior, e o domínio
dos conteúdos escolares integrantes do currículo da Educação Básica.
A metodologia de ensino terá como base a participação ativa do estudante na
construção do conhecimento, e, incluirá procedimentos como, provas, exposições,
trabalhos individuais, trabalhos em grupo, seminários, resolução de problemas,
dentre outros.
Compreendendo que o Projeto Político-Pedagógico é um instrumento
intencional que desencadeia um processo de reflexão da ação educativa, a
metodologia do curso de Licenciatura em Ciências: Matemática e Física do ICET,
contribuirá para a construção de sua identidade e autonomia no âmbito da UFAM.
Com esse entendimento, a metodologia de desenvolvimento das atividades previstas
neste projeto deverá ser continuamente avaliada e reajustada em função das
transformações e necessidades permanentes dos professores e estudantes
universitários, no contexto da UFAM.
Portanto, não é demais ressaltar a importância da adesão e do
comprometimento de todos os professores e estudantes envolvidos no Curso,
potencializando criatividade, flexibilidade e reflexão na execução e avaliação deste
Projeto Político-Pedagógico.
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1.5 PRINCÍPIOS NORTEADORES DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Do discente
A avaliação do rendimento escolar será feita por disciplina, abrangendo os
aspectos de aproveitamento e freqüência, ambos eliminatórios por si mesmos.
É obrigatória a freqüência às atividades curriculares como aulas teóricas,
práticas, seminários, trabalhos práticos, provas ou exames. Será considerado
reprovado e não obterá crédito o estudante que deixar de comparecer ao mínimo de
75% (setenta e cinco por cento) das atividades programadas para cada disciplina.
É vedado expressamente abonar faltas ou compensá-las por tarefas
especiais, exceto nos casos previstos em lei:
Decreto-lei no 715/69- situação dos reservistas;
Decreto-lei no 1044/60- Portador de determinadas afecções orgânicas;
Decreto-lei no 69053/71 e Portaria no 283/72- BSB:- participação em atividades
esportivas e culturais de caráter oficial;
Lei Federal no 6202/75- estudante gestante.
Será considerado aprovado na disciplina, o estudante que obtiver média final
igual ou superior a 5 (cinco). A média final, na disciplina, será a média ponderada
entre a média obtida nas atividades escolares, com peso 2 (dois) e a nota do exame
final com peso 1 (um).
EXEMPLO:

EE1
5,0
MEE =

MF =

EE2
8,3

EE3
7,0

EE1 + EE2 + EE3
3

(MEE x 2) + PF
3

=

PF
10,0
=

MEE
6,67

MF
7,8

5,0 + 8,3 + 7,0
3

(6,67 x 2) + 10
3

= 6,67

= 13,34 + 10 = 7,8
3

Legenda:
EE1 / EE2 / EE3 = Exercícios Escolares
PF = Prova Final
MEE = Média do Exercício Escolar
MF = Média Final
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O estudante poderá requerer a verificação da nota de exercícios escolares,
quanto lhe parecer existir lapso no cômputo de notas atribuídas às provas ou
exercícios. O pedido deverá ser feito nas Unidades Acadêmicas, por escrito, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a publicação dos resultados.

2. INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA

Curso de Licenciatura em Ciências: Matemática e Física, devido a sua
dimensão teórico-prática, necessita de recursos pedagógicos variados e uma boa
estrutura em termos de salas de aula e laboratórios, além de equipamentos de
informática interligados em rede e com livre acesso a Internet para o âmbito de
pesquisas seja na área da matemática, na área da física ou na parte de educação
que envolve ambas. Apesar de que, na concepção de alguns estudiosos, o
laboratório de ensino seja as salas de aula, se faz necessário um espaço onde os
acadêmicos possam testar e aplicar métodos de ensino-aprendizagem antes de
aplicá-los em seu campo de Estágio. No que tange a Física é necessário a parte de
laboratórios para que os acadêmicos possam experimentar na prática teorias
aprendidas em sala de aula e saber aplicá-las a metodologias de ensino.
Recomenda-se que os laboratórios disponham de mobiliário próprio (mesas e
cadeiras, bancadas, armários e quadro branco), recursos didático-pedagógicos e
equipamentos (computador, data show, projetor de slides e maquinários) suficientes
para o atendimento de no máximo 25 alunos durante as aulas práticas no
laboratório. Em termos de recursos, recomenda-se que estes laboratórios propiciem
aos estudantes o contato com diferentes recursos pedagógicos necessários à
elaboração de propostas e idéias para o uso em sala de aula.
Além disso, recomenda-se que a instituição ofereça uma estrutura de suporte
ao uso dos laboratórios que permita aos estudantes o desenvolvimento de
atividades extraclasse, bem como o apoio ao docente no desenvolvimento de
atividades previstas no plano de ensino. Por fim, recomenda-se a implementação de
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uma política de manutenção e atualização do parque de equipamentos e materiais
de consumo necessários para a implementação das atividades previstas para o
laboratório.
Em termos de biblioteca, o curso de Licenciatura em Ciências: Matemática e
Física deve dispor de um acervo que contemple os títulos adotados como bibliografia
básica e bibliografia complementar indicados nos planos de ensino das disciplinas
que possam atender e operacionalizar as matérias. Sugere-se que a biblioteca
disponha dos principais periódicos científicos da área de Matemática e Física
relacionada às

disciplinas constantes

da

estrutura curricular. Por fim, a

implementação de políticas de aquisição e empréstimo capazes de viabilizar o
acesso dos alunos a um acervo atualizado. Neste sentido, o papel do corpo docente
é buscar continuamente a atualização de suas indicações bibliográficas de acordo
com os objetivos do curso.
2.1 INFRA-ESTRUTURA
A Unidade Acadêmica Permanente de Itacoatiara atualmente ocupa um
prédio com cinco salas de aula e laboratórios próprios. Quando necessário, são
utilizados salas e espaços da rede de ensino estadual e municipal de Itacoatiara. Os
professores têm acesso a laboratório de informática, retro-projetores e data shows.
O curso necessita de salas de aula refrigerada com capacidade para 50 alunos
sendo uma sala para cada ano de processo seletivo realizado pela Universidade
Federal do Amazonas.
Em cada sala, é recomendável ter os seguintes itens: um quadro-branco, uma
mesa com cadeira para o docente, um data-show, um painel de projeção, uma
televisão de 29 polegadas com aparelho de DVD. Além disso, uma sala para a
coordenação e secretaria do curso constando: um telefone, um fax, dois
computadores com acesso à internet, uma impressora, duas mesas, quatro cadeiras
de escritório, uma mesa de reunião com no mínimo seis cadeiras e três armários
com chaves.
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É também imprescindível uma sala destinada aos professores para
atendimentos aos alunos e preparação de aulas e projetos, contendo um bebedouro
e uma impressora em rede e, para cada professor: uma mesa com computador que
tenha acesso à internet, duas cadeiras e um armário.

Outro espaço necessário é

uma sala de estudo contendo uma estante e duas mesas com quatro cadeiras cada
uma.
2.2 LABORATÓRIOS

Os laboratórios, em número de quatro (01 para o ensino de matemática e 03
para o ensino de Física), devem ser utilizados para atividades práticas. O
aprendizado deve ser construído pelo educando com supervisão do Professor e as
aulas puramente expositivas devem ser limitadas. A Internet deve ser intensamente
utilizada.
O número de pessoas num laboratório deve ser de, no máximo, 25. Materiais
Pedagógicos permanentes e de consumo deverão ser disponibilizados assim como
equipamentos e insumos necessários para os experimentos de Física.

3. CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
O perfil do corpo docente é um elemento essencial para o sucesso do projeto
pedagógico de um curso e pode ser caracterizado em termos da titulação, regime de
trabalho e experiência. Em termos gerais, o corpo docente deve apresentar um
número de mestres e doutores mínimo conforme os indicadores de qualidade do
MEC. No que diz respeito ao regime de trabalho e de acordo com a especificidade
da instituição de ensino superior, recomenda-se que haja professores em período
integral de forma a permitir o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e
extensão relacionadas à área do curso.
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De forma mais específica, é possível traçar algumas recomendações em
relação aos docentes, de acordo com a área em que atuarão no currículo:
a) recomenda-se que os professores que atuam na Formação Básica em
Educação, Formação Humanística e Formação Complementar tenham formação nas
áreas específicas das disciplinas que lecionam. Além disso, é desejável que tenham
conhecimentos e experiência profissional que os habilitem a promover a articulação
entre os conteúdos desenvolvidos em suas disciplinas e a aplicação na área do
curso;
b) recomenda-se que os professores da Formação Básica em Matemática e
Física tenham formação na área. É desejável que estes docentes tenham
conhecimentos e experiência profissional que os habilitem a promover a articulação
entre os conteúdos desenvolvidos em suas disciplinas e a aplicação na área do
curso;
Com relação ao perfil do coordenador do Curso de Licenciatura em Ciências:
Matemática e Física, expressamente recomendável que o mesmo tenha formação
semelhante à sugerida para os docentes da área de Formação Básica em
Matemática e/ou Física.
Destaca-se a necessidade da instituição dispor de um plano de capacitação
docente que permita aos professores o acesso a oportunidades de titulação de
acordo com os objetivos e necessidades do curso.
A possibilidade de desenvolvimento de projetos junto a instituições federais
com o intuito de aprimorar a experiência profissional do corpo docente na área de
Matemática e/ou Física é também uma iniciativa importante a ser implementada
pelas instituições de ensino.
Quanto ao quadro técnico-administrativo o curso necessita de 01 assistente
administrativo de nível superior que possa atuar junto à coordenação do curso, 01
técnico para o laboratório de ensino de matemática e 03 técnicos para atuar nos
laboratórios de Física.
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Quadro de Professores do Curso de Licenciatura em Ciências: Matemática E Física
NOME
1. ANA ACÁCIA PEREIRA VALENTE
Formação: Mestrado em Matemática
2. FRANCISCO ETEVAL DA SILVA FEITOSA
Formação: Mestrado em Matemática
3. EMERSON SILVA DE SOUSA
Formação: Mestrado em Matemática
4. JULIANA FERREIRA RIBEIRO DE MIRANDA SIQUEIRA
Formação: Mestrado em Matemática
5. KELVIN SOUSA DE OLIVEIRA
Formação: Mestrado em Matemática
6. DILCELINO DE SOUSA BRUCE
Formação: Mestrado em Física
7. SANDRO SIMAS DE JESUS
Formação: Especialista em Física
8. WEENDEL TRINDADE PEREIRA
Formação: Mestrado em Física
9. FABRICIO VALENTIN DA SILVA
Formação: Mestrado em Educação
10. FABIANE MAIA GARCIA
Formação: Pedagogia com mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia
11. HELOIZA CHAVES PINTO
Formação: Mestrado em Educação
12. NAYANA CRISTINA GOMES TELES
Formação: Mestranda em Psicologia da
Educação (PUC/SP)
13. FÁBIO MEDEIROS FERREIRA
Formação: Graduado em Agronomia com Doutorado em Genética e
Melhoramento.
14. HIDELBRANDO FERREIRA RODRIGUES
Formação: Bacharel em Estatística com Mestrado em Desenvolvimento
Regional.
15. TERESA CRISTINA NASCIMENTO
Formação: Letras com mestrado em Linguística
16. CARLOS ALBERTO DA COSTA BARATA
Formação: Bacharel em Processamento de Dados com Especialização em
Gestão da Informação para Competitividade.
17. ODINEIA DO SOCORRO PAMPLONA FREITAS
Formação: Doutorado em Química
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ANEXOS
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ANEXO 1
NORMATIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Os estágios curriculares serão ofertados com o mínimo de carga horária
exigida, para esta atividade; na especificidade de cada curso conforme estabelecido
na Lei nº 11.788 de 25/09/2008, na LDB – nº 9.394/96, no parecer do CNE/CP1 de
18/02/2002, CNE/CP2 de 19/02/2002 e em consonância, igualmente, com a
Resolução 004/2000 do CONSEP/UFAM, que normalizam, orientam, instruem e
permitem que o acadêmico tenha acesso ao seu futuro campo de atuação
profissional oportunizando seu contato direto com questões práticas, técnicas e
teóricas.
O estágio curricular é de caráter obrigatório previsto na estrutura curricular do
curso, com carga horária e período de realização pré-determinados na grade
curricular e com supervisão do trabalho efetuada tanto por dois docentes designados
pela coordenação do curso sendo que um da área pedagógica e um da área
específica (professores-orientador), quanto por responsável local (professorsupervisor), previamente combinado na proposta de estágio firmada por contrato
estabelecido (convênio) entre a universidade e as instituições de ensino público ou
privado.
No curso de Licenciatura em Ciências: Matemática e Física o Estágio está
vinculado às disciplinas Estágio Supervisionado I, II, III,e IV cujo objetivo é o preparo
do licenciando para o exercício do magistério no ensino fundamental e médio nestas
áreas de ensino.
CONCEITO DE ESTÁGIO
É um período de estudos práticos para aprendizagem e experiência. É
indispensável para a formação profissional, pois coloca o aluno-professor em contato
direto com o educando, dentro do seu futuro campo de trabalho.
O Estágio oferece oportunidades para que o acadêmico vivencie situações de
ensino-aprendizagem que irão contribuir para o enriquecimento de sua formação
profissional.
A disciplina de Estágio Supervisionado tem o objetivo geral de tentar
aproximar o aluno ao máximo das situações vividas no ambiente escolar, aplicando
os fundamentos teórico/práticos adquiridos na universidade.

OBJETIVOS DO ESTÁGIO


Propiciar ao futuro professor o conhecimento de seu campo de trabalho, num
relacionamento teórico-prático da realidade com os conhecimentos adquiridos
na sua formação teórica;
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Oferecer condições de conhecer a organização e o funcionamento da Escola
(Ensino Fundamental e Médio);
Possibilitar o contato com educandos de diferentes níveis de desenvolvimento
psico-pedagógico;
Desenvolver o gosto pela profissão e o respeito e compreensão para com os
educandos;
Familiarizar o aluno-professor com o ato de planejar evitando assim
improvisações e incentivando a criatividade didática.

CAMPO DE ATUAÇÃO DO ESTAGIÁRIO
Constitui-se campo de estágio as pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos de
administração pública (unidades escolares, secretárias, etc), desde que apresentem
condições para propiciar ao estagiário aprofundar conhecimentos teórico-práticos
relacionados aos conteúdos desenvolvidos no curso.
Diante da complexidade do real e da diversidade de situações que as unidades
escolares apresentam, é preciso que o aluno-professor conheça os mais
diversificados tipos de escolas que possam vir a ser campo de seu trabalho
profissional. O Professor deve preparar-se para:
 Atuar nas escolas de Ensino Fundamental / Médio e ou Profissional;
 Atender aos alunos de todas as condições sócio-econômicas;
 Adequar seu plano de trabalho a qualquer tipo de escola (no centro da
cidade, na periferia ou na zona rural).
É necessária ainda, por parte da concedente do estágio a concordância aos
seguintes itens:







Possuir e oferecer infra-estrutura material e de recursos humanos;
Assinatura de Convênio e Termo de Compromisso de Estágio;
Aceitação das condições de supervisão e avaliação das atividades de estágio;
Disponibilizar as instruções, vestuário, equipamentos e material necessário
para a realização do estágio;
Disponibilizar um profissional da área do estágio, para acompanhar o
acadêmico em suas atividades;
Anuência e acatamento às normas do convênio.

Regulamentado por legislação específica, o estágio não caracteriza vínculo
empregatício, dessa forma, não se aplicam obrigações e nem direitos trabalhistas
como: salário, férias, 13º salário e etc.
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DA IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO
a) Para o estagiário:
- aplicação prática dos conhecimentos teóricos, permitindo maior assimilação dos
conteúdos curriculares;
- contato e interação com o meio profissional, atenuando o impacto da passagem da
vida acadêmica para o mundo do trabalho;
- desenvolvimento de atividades/posturas profissionais, com estímulo ao senso
crítico e à criatividade;
- oportunidade de adquirir uma atitude de trabalho sistematizada, voltada para a
produtividade.
b) Para a escola:
- acompanhamento dos avanços tecnológicos e pedagógicos;
- colocação profissional de seus egressos;
- atualização e adequação curricular.
DOS DIREITOS E DEVERES DO ESTAGIÁRIO
a) Direitos:
- Receber dos coordenadores/orientador e supervisor todo o apoio necessário para
realizar as atividades previstas no planejamento de estágio;
- Apresentar solicitação e sugestão que contribuam para a melhoria do estágio;
- Elaborar com os coordenadores/orientador do estágio o planejamento das
atividades que serão desenvolvidas.
b) Deveres:
- Cumprir com as normas da escola;
- Ter predisposição para executar as tarefas que lhe forem confiadas;
- Ter comprometimento;
- Comportar-se com discrição e ética profissional diante de fatos e situações
observadas durante o estágio;
- Cumprir o seu planejamento de estágio;
- Realizar o trabalho com seriedade e responsabilidade;
- Assinar o termo de compromisso do Estágio;
- Entregar ao coordenador/orientador de estágio uma cópia encadernada do relatório
de estágio para avaliação, e a critério deste, disponibilizar este material aos demais
alunos através da biblioteca escolar.
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DAS ATRIBUIÇÕES
São atribuições dos coordenadores/orientador:
Coordenador Pedagógico
- Apresentar aos alunos estagiários a regulamentação do estágio;
- Planejar todas as atividades de orientação, encaminhamento, acompanhamento e
avaliação dos estagiários;
- Orientar as etapas de observação, participação e regência no ensino fundamental
e médio;
- Realizar visitas às escolas para verificar como está se processando o estágio e
coletar dados que possibilitem avaliar o desenvolvimento do aluno-estagiário, bem
como verificar a efetividade e o cumprimento do plano de estágio estabelecido;
- Verificar se as atividades a serem realizadas no estágio estão de acordo com o
perfil profissional do curso;
- Organizar e avaliar seminários de reflexão sobre as atividades do estágio;
- Avaliar e informar o desempenho aos alunos-estagiários;
- Orientar e avaliar a elaboração de projetos de ensino;
- Orientar e avaliar a elaboração dos relatórios parciais e final do estágio;
- Orientar e avaliar o trabalho de conclusão do estágio, bem como organizar
seminários de apresentação pública dos resultados.
Coordenador da área específica
- Orientar e avaliar a elaboração de projetos de ensino voltados para a área
específica;
- Monitorar as atividades que serão realizadas;
- Dar suporte teórico-metodológico para o desenvolvimento das atividades.
Como estratégia de profissionalização, o estágio deve ser supervisionado pela
escola.
São atribuições do professor - supervisor:
- Orientar o aluno estagiário quanto às normas estabelecidas pela escola;
- Elaborar relatório sobre o desempenho dos alunos estagiários que servirá de
subsídios para a avaliação dos mesmos;
- Avaliar continuamente com os coordenadores/orientador de estágio o planejamento
estabelecido;
- Apreciar, juntamente com o estagiário e/ou coordenadores/orientador o plano de
estágio, para que o mesmo conheça os tipos de atividades que serão realizadas
dentro da escola;
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- Verificar se as atividades a serem realizadas no estágio serão possíveis de ser
desempenhada pelo estagiário.
RESPONSABILIDADES
Os Coordenadores de Estágio serão responsáveis por criar e implantar a política de
estágios do Curso. Eles estarão incumbidos de orientar o aluno no desenvolvimento
do seu estágio, desde a intermediação da entrada do aluno no mercado de trabalho,
bem como da orientação do aluno na elaboração do relatório, fornecendo subsídios
e assistência necessária.
O Supervisor de Campo é o profissional indicado pela entidade conveniada ou
Escola que recebe o estagiário, dentre os professores do seu quadro de pessoal. O
supervisor designado deverá ter formação profissional compatível com a área de
atuação do estagiário, e a ele caberá orientar e acompanhar a execução das
atividades dos estagiários.
ATRIBUIÇÕES DO ALUNO/ ESTAGIÁRIO
São atribuições do aluno/estagiário:
- matricular-se na disciplina de Estágio Supervisionado, obedecendo aos prérequisitos determinados pelo curso assim como cumprir a carga horária prática
deste, em um horário alternativo fora do horário acadêmico;
- efetivar o Termo de Convênio e o Termo de Compromisso de Estágio;
- desenvolver todas as etapas de estágio e participar das atividades nele
desenvolvidas;
- cumprir o cronograma de orientação do Estágio Curricular Supervisionado;
- manter uma postura ético-profissional no desenvolver do estágio, respeitando
horários, assuntos sigilosos da escola e as normas por ela estabelecidas, bem como
tratar de forma respeitosa o diretor, professores, funcionários e alunos da mesma;
- apresentar o relatório parcial e final de observação de campo, das aulas e da
participação, da regência e da aplicação do projeto de ensino aos professores
orientadores para avaliação;
- elaborar o relatório de estágio de acordo com as normas metodológicas vigentes e
as diretrizes gerais do Estágio Supervisionado;
- planejar as aulas a serem ministradas (no caso da regência), e submeter os planos
à aprovação dos professores orientadores e ao professor- supervisor do estágio;
- apresentar os formulários exigidos pelo ICET-UFAM ao professor de estágio
devidamente assinados pelo supervisor do campo de estágio e carimbados pela
escola;
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- informar por escrito ao Coordenador Pedagógico de Estágio, qualquer
irregularidade decorrente do não cumprimento das condições estabelecidas neste
manual.
- entregar a versão final do relatório de estágio no prazo estabelecido;
- Caso o aluno não entregue o relatório de estágio no prazo de 2 ½ semanas após a
conclusão do estágio, o mesmo perderá o direito ao cômputo da disciplina do
Estágio.
ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
1) Planejamento do Estágio
Os acadêmicos em conjunto com o professor coordenador pedagógico deverão
planejar e depois discutir com o coordenador da área específica que atividades
pretendem desenvolver durante o Estágio. Portanto é importante que este
planejamento:
 Precise bem os objetivos que pretende atingir;
 Estabeleça o cronograma das atividades que serão desenvolvidas;
 Proponha critérios de avaliação do trabalho que será realizado, tendo em
vista a consecução dos objetivos.
2) Execução do Estágio
a) Em Situação de Ensino-Aprendizagem
O Estágio que coloca o futuro professor em contato direto com os educandos em
situação de ensino-aprendizagem, apresenta as seguintes modalidades de:




Observação – é o que leva o aluno mestre a observar o processo educativo
em todos os seus aspectos, a refletir sobre a realidade observada e a
perceber a ação individualizada do professor junto ao educando. Ao aluno
mestre deverá ser dada a oportunidade de observar as estratégias de ensino,
refletindo sobre os seus objetivos e sobre a filosofia da educação que os
norteia. Terá também a oportunidade de observar a evolução do processo de
aprendizagem dos educandos, as dificuldades encontradas pelos mesmos e
pelo próprio professor na orientação desse processo. Deverá ser levado a
observar a organização e o funcionamento da escola em seus múltiplos
setores e níveis de operacionalidade.
Participação – sem assumir toda a responsabilidade do trabalho com os
educandos, no estágio de participação o aluno-professor colabora na
realização de algumas atividades ou aulas, não somente sob a orientação de
seus professores, mas com a colaboração do professor regente da classe em
que estagia. Será tanto mais rico o estágio de participação, quanto mais
variadas forem as situações que envolver: planejamento, aulas, atividades
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extra-classes, recuperação, avaliação, reuniões pedagógicas e da APMC
entre outras.
Regência – é ponto fundamental na formação do futuro professor. Pelo
estágio de regência o aluno-professor tem a oportunidade de, por assim dizer,
“vivenciar” todos os conhecimentos que o curso lhe oferece. O mais
importante de tudo isso, porém, é que o estágio de regência revela ainda um
elemento chave na formação do professor: a criatividade que, através de uma
atuação pessoal dinamiza os recursos didáticos disponíveis.

Em qualquer estágio é muito importante a graduação da ação do estagiário,
pois de observador passa a colaborador e a substituto dos que já são profissionais.
No Curso de Licenciatura em Ciências: Matemática e Física do ICET – UFAM,
o Estágio Supervisionado corresponde a uma carga horária de 405 horas sendo
assim distribuídas:
Período
7º

CH.
90h

Disciplina
Estágio Supervisionado I

8º

120h

Estágio Supervisionado II

9º

105h

Estágio Supervisionado III

10º

90h

Estágio Supervisionado IV

Atividade
Estágio
Supervisionado
de
Observação/ Participação no
Ensino da Matemática e Física
da educação básica.
Estágio
Supervisionado
de
Regência
no
Ensino
da
Matemática
no
nível
Fundamental (6º ao 9º ano).
Estágio
Supervisionado
de
Regência
no
Ensino
da
Matemática no nível Médio.
Estágio
Supervisionado
de
Regência no Ensino da Física no
nível médio.

(*) O Planejamento de um Projeto de Ensino virá a se desenvolver após os Estágios
de observação no Ensino Fundamental e Médio da disciplina Estágio
Supervisionado I, com experimentação de hipóteses e comprovação de tese nos
Estágios Supervisionados II, III, e IV.
Nenhum aluno poderá ser dispensado do estágio obrigatório, sob qualquer pretexto,
mesmo aquele beneficiado pelo Decreto-Lei nº 1.044/69 e pela Lei nº 6.202/75.
Os alunos-professor que já atuam há mais de 02 (dois) anos em Escola Básica na
disciplina de Matemática ou Física poderá requerer redução da carga horária da
disciplina Estágio Supervisionado IV, mediante comprovação através de documento
expedido pela Secretaria de Educação SEMED e/ou SEDUC que comprove sua
atuação docente na Instituição onde leciona.
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b) Em Atividades Diversificadas
No período reservado ao estágio, considerado em seu sentido amplo, o alunoprofessor além de realizar as atividades específicas do processo ensinoaprendizagem, poderá se ocupar de outras atividades que também concorrerão para
enriquecer sua formação profissional:





Palestras feitas por especialistas sobre temas ligados à educação;
Oficinas de conteúdos didáticos e ou/ metodológicos;
Participação em campanhas educativas da comunidade;
Outras atividades que possam ser associadas ao campo de estágio.

c) Avaliação
A avaliação do Estágio Supervisionado deve compreender os mesmos elementos da
avaliação global de toda aprendizagem. Ela é um processo contínuo de pesquisa
que visa avaliar a atuação do aluno-professor, produto da aquisição de
conhecimentos, habilidades e atitudes, a fim de verificar sua adequação
comportamental aos objetivos propostos pelo curso.
Outra finalidade do processo de avaliação é fornecer subsídios para o
replanejamento do estágio, em busca de resultados mais eficientes. Por sua
natureza, os elementos do estágio só podem ser diagnosticados no decorrer das
atividades realizadas daí ser imprescindível uma avaliação contínua.
A avaliação sendo um processo contínuo pressupõe um registro das observações do
desempenho do aluno-professor, que o professor de estágio obterá através dos
encontros programados entre ele e a turma assim como deve ser encorajada a autoavaliação por parte do acadêmico como instrumento conscientizador e formador de
espírito crítico.
A avaliação final do estágio será feita com base no relatório de estágio, que será
apresentado ao Coordenador de Estágio.
Os casos omissos neste Manual serão dirimidos pela Direção do ICET, colegiado e
Coordenação do Curso.
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1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO
Nome: _______________________________________________________________
Número de Matrícula: __________________________________________________
Telefones: ____________________________________________________________
2. DADOS REFERENTES AO LOCAL DE ESTÁGIO
Escola: ____________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________
Nível de Ensino: ______________________________________________________
Série/ Turno: _________________________________________________________
Nome do Professor-Supervisor: __________________________________________
Disciplina: ___________________________________________________________
Formação Profissional: _________________________________________________
Telefone: _____________________________________________________________
3. ATIVIDADES PREVISTAS (descrição/carga horária de cada atividade)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________
4. CRONOGRAMA
Data de início: _________________________________________________________
Previsão de término: ____________________________________________________
Carga horária semanal: _________________________________________________

Itacoatiara, _____ de ________________________ de __________.

____________________
Acadêmico

___________________ _____________________
Coordenador Pedagógico Coordenador da Área
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
FICHA SÍNTESE DE ATIVIDADES

Atividades

Previsto

Instituição Escolar: Estágio de Observação
ICET: Subsídios para realização do Estágio
Total
Atividades realizadas na Escola

60h
30h
90h
Previsto
3h

Observação geral da instituição-escola para o
levantamento de informações sobre a Estrutura Física
da escola.
Observação geral da instituição-escola para o
levantamento de informações sobre seus aspectos
pedagógicos, sociais, culturais e administrativos.
Observação e elaboração de relatório de atividades
desenvolvidas na escola, articuladoras do ensino e
aprendizagem
como:
laboratórios,
extra-classe,
projetos pedagógicos, utilização de tecnologias de
informação e
comunicação, etc.
Elaboração de questionário e aplicação de entrevista
com o Professor de Matemática e Física
Observação de atividades pedagógicas no campo do
processo de ensino-aprendizagem (regência do
professor).
Elaboração de instrumentos de avaliação adequados
aos objetivos e conteúdos das aulas observadas.
Elaboração de questionário e aplicação de entrevista
com os alunos da Escola.
Elaboração e aplicação de uma Avaliação Diagnóstica
de matemática e de física para detectar possíveis
dificuldades de aprendizado e suas causas.
Correção e Tabulação das Avaliações.
Elaboração de relatórios parciais de cada etapa do
estágio e elaboração do Relatório final de Estágio.
Total

Atividades que servem de subsídios para o Estágio
Análise crítica de textos e debate sobre o papel do
professor nas Escolas.
Análise crítica de texto e debate sobre o ensino da
Matemática e Física nas Escolas de Itacoatiara.
Análise crítica de texto e debate sobre o papel do

Executado

Executado

4h

3h

4h
20h - 10h em
cada área.
2h

3h
5h

6h
10h
60h
Previsto
2h

Executado

2h
2h
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Ensino de Matemática e Física.
Estudo dos Parâmetros Curriculares Nacionais de
Matemática e Física.
Elaboração de ficha de avaliação e análise crítica de
conteúdos e livros didáticos de Matemática e Física.

8h
(4 aulas)
4h

Planejamentode uma proposta de plano de curso para
a Matemática e/ou Física.
Análise crítica de texto e debate sobre a finalidade dos
recursos pedagógicos em sala de aula.
Elaboração de um plano de aula de acordo com as
orientações dos PCN’s.
Confecção e exposição de material pedagógico,
necessário à execução de aulas de matemática e/ou
física.

2h

Apresentação e discussão sobre os Tipos Existentes de
Avaliação e suas finalidades.
Total

2h

2h
2h
4h

30h

Itacoatiara, _______ de ________________________de __________.

Acadêmico:
______________________________________________________________________

Matrícula: ________________________

Curso:_____________________

________________________________________________
Assinatura do Professor – Coordenador Pedagógico do Estágio
_________________________________________________
Assinatura do Professor – Coordenador da Área Específica
OBSERVAÇÕES: A distribuição da carga horária é apenas para efeito de registro e da necessidade
de justificar uma carga horária de 90h.
Os tempos de aula na universidade são para o professor-coordenador do Estágio orientar as etapas
do Estágio, fornecendo os documentos necessários (ofício, questionários, etc) e para execução das
atividades que servem de subsídios para o Estágio.
As atividades do Estágio (visita às escolas) deverão ser realizadas em horário alternativo ao horário
de sala de aula para que o acadêmico tenha total liberdade de escolher o horário que cabe dentro de
suas possibilidades. O controle se dará por parte de registro de freqüência assinados e carimbados
pela direção da escola quando da visita do mesmo para coleta de informações.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
FICHA SÍNTESE DE ATIVIDADES

Atividades

Previsto

Instituição Escolar: Estágio de Regência na Matemática no
Ensino Fundamental.
ICET: Subsídios para realização do Estágio
Total
Atividades realizadas na Escola

60h

Execução de aulas nas turmas de 5ª a 8ª série do
Ensino Fundamental.
Planejamento e elaboração de material pedagógico,
necessário à execução de aulas de matemática.
Elaboração de relatórios parciais das atividades
desenvolvidas.
Execução de um projeto de co-participação (oficina)
junto à Escola para sanar dificuldades detectadas no
Estágio de Observação.
Confecção de material pedagógico para o projeto.
Elaboração de relatórios parciais das atividades
desenvolvidas.
Elaboração do Relatório Final de Estágio
Total

Atividades que servem de subsídios para o Estágio
Análise crítica de texto e debate sobre as Tendências
Atuais para o Ensino da Matemática.
Discussão sobre Métodos e Técnicas para o Ensino da
Matemática.
Apresentação de Recursos Pedagógicos para a
atividade docente.
Orientações sobre motivação para a aprendizagem e
como utilizar recursos para motivação.
Propostas de atividades pedagógicas.
Exposição de Seminários-aula para avaliação.
Total

30h
90h
Previsto
20h - 5h em
cada série.
16h

Executado

Executado

2h
5h

5h
2h
10h
60h
Previsto
2h

Executado

2h
2h
2h
2h
20h
30h

Observação: A Exposição de seminários-aula serve como preparação (treinamento) do acadêmico
antes da execução de aulas nas escolas públicas.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO III
FICHA SÍNTESE DE ATIVIDADES

Atividades

Previsto

Instituição Escolar: Estágio de Regência na Matemática no
Ensino Médio
ICET: Subsídios para realização do Estágio
Total
Atividades realizadas na Escola

60h

Execução de aulas nas turmas de 1º ao 3º ano do
Ensino Fundamental.
Planejamento e elaboração de material pedagógico,
necessário à execução de aulas de matemática.
Elaboração de relatórios parciais das atividades
desenvolvidas.
Execução de um projeto de co-participação (oficina)
junto à Escola para sanar dificuldades detectadas no
Estágio de Observação.
Confecção de material pedagógico para o projeto.
Elaboração de relatórios parciais das atividades
desenvolvidas.
Elaboração do Relatório Final de Estágio
Total

Atividades que servem de subsídios para o Estágio
Análise crítica de texto e debate sobre as Tendências
Atuais para o Ensino da Matemática.
Discussão sobre Métodos e Técnicas para o Ensino da
Matemática.
Apresentação de Recursos Pedagógicos para a
atividade docente.
Orientações sobre motivação para a aprendizagem e
como utilizar recursos para motivação.
Propostas de atividades pedagógicas.
Exposição de Seminários-aula para avaliação.
Total

30h
90h
Previsto
18h - 6h em
cada ano.
18h

Executado

Executado

2h
5h

5h
2h
10h
60h
Previsto
2h

Executado

2h
2h
2h
2h
20h
30h

Observação: A Exposição de seminários-aula serve como preparação (treinamento) do acadêmico
antes da execução de aulas nas escolas públicas.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV
FICHA SÍNTESE DE ATIVIDADES

Atividades

Previsto

Instituição Escolar: Estágio de Regência na Física no Ensino
Médio
ICET: Subsídios para realização do Estágio
Total
Atividades realizadas na Escola

60h

Execução de aulas nas turmas de 1º ao 3º ano do
Ensino Fundamental.
Planejamento e elaboração de material pedagógico,
necessário à execução de aulas de física.
Elaboração de relatórios parciais das atividades
desenvolvidas.
Execução de um projeto de co-participação
(experimentos) junto à Escola para apresentar as
aplicações da área.
Confecção de material pedagógico para o projeto.
Elaboração de relatórios parciais das atividades
desenvolvidas.
Elaboração do Relatório Final de Estágio
Total

Atividades que servem de subsídios para o Estágio
Análise crítica de texto e debate sobre as Tendências
Atuais para o Ensino da Física.
Discussão sobre Métodos e Técnicas para o Ensino da
Física.
Apresentação de Recursos Pedagógicos para a
atividade docente.
Orientações sobre motivação para a aprendizagem e
como utilizar recursos para motivação.
Propostas de atividades pedagógicas.
Exposição de Seminários-aula para avaliação.
Total

30h
90h
Previsto
18h - 6h em
cada série.
18h

Executado

Executado

2h
5h

5h
2h
10h
60h
Previsto
2h

Executado

2h
2h
2h
2h
20h
30h

Observação: A Exposição de seminários-aula serve como preparação (treinamento) do acadêmico
antes da execução de aulas nas escolas públicas.

Sr(a). Diretor(a),
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A direção do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia vem solicitar que
V. Sa. receba nossos alunos do Curso de Licenciatura em Ciências:
Matemática e Física – 6º Período- conforme relação em anexo, os quais em
função de exigências legais precisam desenvolver atividades de Estágio de
Docência junto a esta conceituada Escola.
Informamos que o Estágio de Docência se restringe apenas à regência de sala de aula,
portanto nossos estagiários não estão autorizados por esta Instituição a intervir no processo de
Funcionamento Geral da Escola.
Pedimos encarecidamente à direção que oriente os professores de Matemática no sentido de
acompanhar o Estagiário em suas atividades na sala de aula, pois a presença do professor é
fundamental para o desenvolvimento profissional do Estagiário.
Desde já a direção juntamente com a coordenação Acadêmica e do Curso do ICET agradece
a atenção que lhe for dispensada e se coloca à disposição de Vossa Senhoria.
Atenciosamente.

_____________________________
Professora de Estágio

_____________________________
Diretor do ICET
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ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR AVALIADOR
Caro Professor,
O Estágio de docência é um momento importante na futura vida profissional de nosso Acadêmico,
portanto nesse momento apelamos para sua consciência e tranqüilidade em efetuar a avaliação de
nosso Estagiário. Solicitamos total veracidade nas informações que o senhor irá nos prestar, pois de
posse de sua avaliação é que poderemos corrigir eventuais falhas e contribuir para a construção de
um excelente profissional. Contamos com sua total colaboração e acreditamos que através dela
estaremos contribuindo para colocar no mercado um profissional competente e qualificado.
Neste momento nos colocamos à disposição para qualquer dúvida.

Observações:








A ficha deverá ser preenchida ao final da carga horária pré-estabelecida.
Deverá ser preenchida uma única ficha por série e por Estagiário.
A parte de observações é destinada à qualquer observação que não esteja na ficha de
avaliação referente ao Estágio do Acadêmico.
Após o preenchimento o professor deverá deixar a ficha junto à direção da Escola para ser
entregue diretamente à Professora do Estágio, o aluno Estagiário não deverá ter acesso a
ela.
Deverá ser atribuído um conceito (*) em cada item e a nota ficará a cargo da Professora de
Estágio.
Ao final do Estágio o professor poderá fazer suas considerações por escrito sobre o Estágio
de Docência para ser entregue à professora do Estágio, através da avaliação e sugestões
poderemos corrigir eventuais falhas.

______________________________________
Profª do Estágio Supervisionado
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FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA
Disciplina: Estágio Supervisionado -Nível de Ensino: _________
Professora:
Período: 7º
Turno: _________________
Aluno(a) Monitor(a): ________________________________________________________
Professor(a) Avaliador(a): ____________________________________________________
Escola: ___________________________________ Série: _______ Turno: _____________

Aspectos Observados/ Avaliados

Desempenho
(*)

Nota

1. Capacidade de comunicação, objetividade e clareza
na exposição do conteúdo.
2. Domínio de conteúdo.
3. Relação do conteúdo com o cotidiano dos alunos.
4. Domínio de sala.
5. Entusiasmo em desenvolver a atividade.
6. Linguagem adequada e uso correto do quadro
7. Criatividade na exposição e material didático
8. Quanto à postura de professor e performance na sala
9. Interação com os presentes durante o
desenvolvimento da aula.
10. Atividades propostas aos alunos é adequada à faixa
etária.
Geral
(*) Ruim, Regular, Bom, Excelente.
Observações:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________
Data: _____/ ____/ 2009
_______________________________
Assinatura do Professor Avaliador
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REGISTRO DE FREQÜÊNCIA DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA
Escola: _______________________________________________________________
Aluno(a) Estagiário(a): __________________________________________________
Professor(a) : __________________________________________________________
Data

Horário

Série

C.H

Atividades Desenvolvidas

Visto do
Professor(a)

_________________________________
Assinatura do Diretor(a) da Escola

Obs: 01(uma) freqüência para cada série e, depois de preenchida deverá ser assinada e
carimbada.
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FICHA DE AVALIAÇÃO DA AULA MODELO (PROJETO)
Disciplina: Estágio Supervisionado-Nível de Ensino: ______________
Professora:
Período: 10º
Turno: ____________________
Alunos(as) Monitores(as): ____________________________________________________
Professor(a) Avaliador(a): ____________________________________________________
Escola: ___________________________________ Série: _______ Turno: _____________

Aspectos Observados/ Avaliados
1. O acadêmico teve capacidade de comunicação,
objetividade e clareza na exposição do conteúdo?
2. O acadêmico teve domínio de conteúdo?
3. Foi feita a relação do conteúdo com o cotidiano dos
alunos?
4. Houve domínio de sala?
5. Mostraram entusiasmo em desenvolver a atividade?
6. A Linguagem foi adequada e utilizou corretamente o
quadro?
7. Houve criatividade na exposição do conteúdo?
8. Apresentou material didático-pedagógico?
9. Houve interação com os presentes durante o
desenvolvimento da aula.?
10. Houve alguma atividade lúdica? (jogos)
Que nota o Sr(a). Atribuiria à Atividade?

SIM

NÃO

--------

Observações: ( á respeito da atividade se foi válida, se cometeu algum erro, observações para
melhorar ainda mais!)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________
Data: _____/ ____/ 2009
_______________________________
Assinatura do Professor Avaliador
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ANEXO 2
NORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Estabelece e consolida normas para
Aproveitamento
de
Atividades
Complementares do Curso de Licenciatura
em Ciências: Matemática e Física

O COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS: MATEMÁTICA E FÍSICA
DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA, no uso de suas atribuições estatutárias, e
CONSIDERANDO a Resolução de Nº 018/2007 – CONSEPE, de 29 de junho de 2007;
R E S O L V E:
Artigo 1º - NORMATIZAR, no curso de Licenciatura em Ciências: Matemática e Física do
Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia de Itacoatiara da Universidade Federal do Amazonas, as
Atividades Complementares, obrigatórias para a integralização do currículo pleno.
Artigo 2º - APROVAR o regulamento das atividades complementares descritas abaixo:
XI. Atividades de Promoção da Cidadania: abrangem o engajamento do aluno em
trabalhos de cunho comunitário, sob a supervisão de um professor tutor, em centros
sociais, comunidades, hospitais, asilos, escolas, entidades filantrópicas, entre outras.
As atividades de promoção da cidadania privilegiam a complementação da formação
social e humana a partir do desenvolvimento de uma “consciência cidadã” e
enriquecem os conhecimentos gerais do aluno do curso.
XII. Participação em Eventos Técnico-Científicos: abrangem atividades científicas
como participação em palestras, seminários, fóruns, conferências, congressos,
treinamentos, semana de curso (na área de tecnologia) e em cursos de extensão
universitária.

XIII.
Produção Técnico-Científica: neste grupo estão contempladas
atividades em que o aluno é autor ou co-autor de artigo técnicocientífico completo, resumido ou expandido publicado em periódico ou
em revistas que envolvam a tecnologia; autor ou co-autor de capítulo
de livro; premiação em trabalho acadêmico; palestrante em
congressos, workshops, semana de curso, simpósios, etc; publicação
de mural, pôster ou painel em eventos científicos; palestrantes em minicursos, oficinas e mesas-redondas; relatórios da análise crítica de livros
e de filmes cuja temática envolva o cotidiano da tecnologia,
palestrantes em projetos de extensão e pesquisa e mediador de
mesas-redondas.
XIV.
Iniciação Científica: abrange a participação em trabalhos de pesquisa, sob
orientação de docente, atividades relacionadas à produção do conhecimento, através
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de estudos específicos, que visam desenvolver no aluno o interesse e aptidão para a
investigação científica. Tais projetos podem ser ou não, desenvolvidos em convênio
com órgãos financiadores de pesquisa sob a orientação docente, sistematizados pela
metodologia do trabalho científico.
XV. Monitoria: abrange a participação em monitorias, sob orientação de um docente,
onde o aluno monitor pode contribuir para o aumento da qualidade do ensino através
de maior assistência aos alunos das disciplinas, além de possibilitar ao monitor a
aquisição de experiência profissional e aumento de conhecimento na disciplina.
XVI.
Extensão: abrange a participação, registrada no plano de trabalho, em
projetos de extensão PACE/PIBEX ou em projetos aprovados em outros programas.
XVII.
Programa Especial de Treinamento: abrange a participação em programa
especial de treinamento, sob orientação de um docente, onde o aluno pode contribuir
para o aumento da qualidade do ensino através de atividades acadêmicas junto a
comunidade estudantil.
XVIII.
Optativas Excedentes: abrange o aproveitamento de carga horária optativa.
XIX.
Representação Discente: abrange a participação, registrada em ata de
eleição, em entidades de representação discente.
XX. Docência Voluntária: abrange o engajamento do aluno em atividades docentes de
cunho comunitário, sob a supervisão de um professor tutor, em centros sociais,
comunidades, escolas, entidades filantrópicas, entre outras. Atividades possíveis:
alfabetização de adultos, reforço escolar, cursinho pré-vestibular, EJA, etc. As cargas
horárias de Estágios Supervisionados não podem ser aproveitados nesta modalidade
de Atividade Complementar.

Artigo 3º - São Atividades Complementares de ENSINO as ações abaixo:
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ATIVIDADE

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO

Participação como ouvinte em semana de
curso.

Certificado de participação.

Participação como palestrante em semana
de curso.

Participação como membro em projeto de
monitoria com bolsa.

Carga Horária Máxima: 10 hs (cada)
Certificado de participação.
Carga Horária Máxima: 20 hs (cada)
Relatório das atividades do aluno, acompanhado
da avaliação do professor orientador.
Carga Horária Máxima: 30 hs (cada)

Participação como membro voluntário em
projeto de monitoria.

Relatório das atividades do aluno, acompanhado
da avaliação do professor orientador.
Carga Horária Máxima: 60 hs (cada)

Participação como membro em Programa
Especial de Treinamento.

Relatório das atividades do aluno, acompanhado
da avaliação do professor coordenador do PET.
Carga Horária Máxima: 30 hs (cada)

Mediador de mesa redonda.

Apresentação do certificado de participação
como mediador.
Carga Horária Máxima: 10 hs (cada)

Carga horária optativa excedente.

Cópia do histórico escolar, comprovando a
aprovação na disciplina.
Carga Horária Máxima: 20 hs (cada)

Artigo 4º - São Atividades Complementares de PESQUISA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA as
ações abaixo:

ATIVIDADE

Autor ou co-autor de artigo científico
completo publicado em anais.

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
Artigo impresso, declaração de aceite e
certificado de apresentação do artigo no evento.
Carga Horária Máxima: 15 hs (cada)
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Autor ou co-autor de artigo científico
completo publicado em revistas.
Autor ou co-autor de artigo científico
resumido/expandido publicado em anais ou
revistas de eventos científicos.

Autor ou co-autor de capítulo de livro.

Artigo impresso e declaração de aceite.
Carga Horária Máxima: 15 hs (cada)
Artigo impresso e declaração de aceite.
Carga Horária Máxima: 10 hs (cada)
Apresentação de cópia da capa, contra-capa e
índice do livro.
Carga Horária Máxima: 25 hs (cada)

Premiação em trabalhos acadêmicos.

Apresentação de cópia do documento de
premiação.
Carga Horária Máxima: 10 hs (cada)

Relatórios de livros e filmes indicados.

Apresentação do relatório da análise crítica do
livro/filme, acompanhado da avaliação do
professor.
Carga Horária Máxima: 05 hs (cada)

Publicação de mural, pôster ou painel em
eventos científicos.

Crítica de artigos e textos
técnico-científicos.

Apresentação do certificado de publicação.
Carga Horária Máxima: 10 hs (cada)
Apresentação do relatório da análise crítica do
artigo ou texto, acompanhado da avaliação do
professor.
Carga Horária Máxima: 05 hs (cada)

Participação como membro em projetos de
pesquisa aprovados e concluídos com
bolsas do PIBIC.

Relatório de atividades do aluno, acompanhado
da avaliação do professor coordenador do
projeto.
Carga Horária Máxima: 30 hs (cada)

Participação como membro voluntário em
projetos de pesquisa aprovados e
concluídos do PIBIC.

Relatório de atividades do aluno, acompanhado
da avaliação do professor coordenador do
projeto.
Carga Horária Máxima: 60 hs (cada)

Participação como membro em projetos de
pesquisa aprovados em outros programas.

Relatório de atividades do aluno, acompanhado
da avaliação do professor coordenador do
projeto.
Carga Horária Máxima: 30 hs (cada)
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Artigo 5º - São Atividades Complementares de EXTENSÃO as ações abaixo:

ATIVIDADE

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO

Participação como ouvinte em eventos da
SBM,SBEM, SBPC.

Certificado de participação.

Participação como ouvinte em congressos,
seminários, simpósios, conferências,
fóruns, workshops, etc.
Participação como ouvinte em mini-cursos,
conferências e palestras isoladas na área
do curso.

Participação como membro de comissão
organizadora de eventos científicos ou
extensão.

Carga Horária Máxima: 10 hs (cada)
Certificado de participação.
Carga Horária Máxima: 10 hs (cada)
Certificado de participação, com carga horária
declarada.
Carga Horária Máxima: 10 hs (cada)
Relatório do trabalho realizado pelo aluno, mais
o certificado de participação com a carga horária
declarada pelo professor coordenador do
projeto.
Carga Horária Máxima: 15 hs (cada)

Participação como membro de projetos de
extensão PACE/PIBEX.

Plano de trabalho do projeto e relatório das
atividades do aluno, acompanhado da avaliação
do professor coordenador.
Carga Horária Máxima: 30 hs (cada)

Participação como membro de curso de
extensão aprovados em outros programas.

Plano de trabalho do projeto e relatório das
atividades do aluno, acompanhado da avaliação
do professor coordenador.
Carga Horária Máxima: 30 hs (cada)

Participação em entidades de
representação discente.

Ata da Eleição assinada e validada pela
Coordenação do Curso, descrevendo o cargo
ocupado pelo solicitante.
Carga Horária Máxima: 20 hs (cada)

Palestrante em congressos, seminários,
simpósios, conferências, fóruns,
workshops, encontros, etc.
Palestrante de minicursos, oficinas ou mesa
redonda.

Apresentação do certificado de participação
como palestrante.
Carga Horária Máxima: 10 hs (cada)
Apresentação do certificado de participação
como palestrante.
Carga Horária Máxima: 15 hs (cada)
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Palestrante em projetos de extensão
PACE/PIBEX.

Apresentação do certificado de participação
como palestrante.
Carga Horária Máxima: 10 hs (cada)

Palestrante em projetos de extensão
aprovados em outros programas.

Apresentação do certificado de participação
como palestrante.
Carga Horária Máxima: 10 hs (cada)

Palestrante em projetos de pesquisa
aprovados e concluídos com
bolsas
do PIBIC.

Palestrante em projetos de pesquisa
aprovados em outros programas.

Apresentação do certificado de participação
como palestrante.
Carga Horária Máxima: 10 hs (cada)
Apresentação do certificado de participação
como palestrante.
Carga Horária Máxima: 10 hs (cada)

Engajamento em trabalho comunitário
em centros sociais, asilos, escolas,
comunidades, hospitais, entidades
filantrópicas, entre outras.
Engajamento em atividades docentes de
cunho comunitário, em centros sociais,
comunidades, escolas, entidades
filantrópicas, entre outras. Atividades
possíveis: alfabetização de adultos,
reforço escolar, cursinho pré-vestibular,
EJA, etc.

Relatório do trabalho realizado pelo aluno e
carga horária declarada pelo professor
supervisor da atividade.
Carga Horária Máxima: 20 hs (cada)

Relatório do trabalho realizado pelo aluno e
carga horária declarada pelo professor
supervisor da atividade.
Carga Horária Máxima: 20 hs (cada)

Artigo 6º - As Atividades Complementares terão carga horária mínima de 200 horas,
devendo seu cumprimento distribuir-se ao longo de todo o curso, distribuídas nas modalidades de
Ensino, Pesquisa e Produção Científica e Extensão.
Artigo 7º - Os alunos deverão solicitar o aproveitamento das Atividades Complementares no
período subseqüente ao do realizado, em período estipulado pela coordenação do curso no final de
cada período letivo.
Parágrafo Único - Caso o aluno não solicite o aproveitamento no prazo de dois períodos
letivos consecutivos ao da atividade complementar realizada, perderá os créditos das mesmas e o
mesmo só poderá solicitar no máximo dez aproveitamentos por período.
Artigo 8º - As Atividades Complementares solicitadas serão entregues á Comissão de
Avaliação das Atividades Complementares, para a devida análise, conforme estabelece a Resolução
de Nº 018/2007. Após a análise, o Colegiado do Curso irá dar o parecer final.
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Artigo 9º - O lançamento das Atividades Complementares, no Sistema de Controle
Acadêmico, será realizado semestralmente pelo Coordenador de Curso, para o devido registro no
histórico do aluno.
Artigo 10º - As Atividades Complementares não previstas ou omissas serão avaliadas pela
Comissão de Avaliação de Atividades Complementares, constituída pelo Colegiado do Curso de
Licenciatura em Ciências: Matemática e Física.
Artigo 11º - O aluno que já aproveitou a carga horária e/ou o número de créditos para outra
finalidade, não poderá solicitar aproveitamento como atividade complementar. Isto também é válido
para alunos que aproveitaram carga horária optativa de Programas Especiais, como PIBIC, PET,
monitoria, estágio não obrigatório e projetos de extensão como PACE e PIBEX conforme Resolução
Nº 021/2007.
Parágrafo Único - Mesmo que o aluno receba proventos para a realização de alguma
atividade, e esta ainda não tenha sido requerida, o mesmo poderá solicitar aproveitamento como
atividade complementar.
Artigo 12º - As demais condições que regerão a solicitação, processamento e tramitação do
Aproveitamento de Atividades Complementares, que não constem nesta Resolução, serão decididas
no Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências: Matemática e Física.
Artigo 13º - A carga horária das atividades requeridas para Aproveitamento de Atividades
Complementares, será decidida pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências: Matemática e
Física.
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