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RESOLUÇÃO Nº 311, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Fun-
dação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais e considerando o contido no Processo nº 
23104.010216/2009-67, resolve:

Art. 1º  Aprovar o novo Projeto Pedagógico do Curso de 
Matemática -Licenciatura do Câmpus do Pantanal.

Art. 2º  O referido Curso, em respeito às normas superiores perti-
nentes à integralização curricular, obedecerá aos seguintes indicativos:

I - tempo útil:
a) tempo útil CNE: 2.800 horas; e
b) tempo útil UFMS: 2.847 horas

II - número de semestres:
a) mínimo CNE: quatro anos;
b) mínimo UFMS: oito semestres;
c) máximo CNE: não defi nido; e
d) máximo UFMS: doze semestres.

III - turno de funcionamento: tarde e noite e sábado pela 
manhã e tarde.

Art. 3º  Os acadêmicos que estiverem com a matrícula trancada, 
ao retornarem ao Curso serão automaticamente enquadrados na estru-
tura curricular do Projeto Pedagógico aprovado por esta Resolução, 
mediante Plano de Estudos elaborado pelo Colegiado de Curso.

Art 4º  Outras situações serão defi nidas mediante consulta 
prévia à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação para cada caso.

Art 5º  Esta Resolução entra em vigor a partir do ano letivo de 
2012, para os alunos que ingressaram desde o ano letivo de 2010.

Art 6º  Fica revogada a Resolução nº 82, de 19 de abril de 2011.

Henrique Mongelli,
Presidente.

1 INTRODUÇÃO
1.1 HISTÓRICO DA UFMS 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS) teve sua origem em 1962, com a criação da Faculdade de 
Farmácia e Odontologia de Campo Grande, na cidade de Campo 
Grande, que seria o embrião do ensino superior público no sul, 
do então Estado de Mato Grosso.

Em 26 de julho de 1966, pela Lei Estadual nº 2.620, esses cursos 
foram absorvidos com a criação do Instituto de Ciências Biológicas 
de Campo Grande (ICBCG), que reformulou a estrutura anterior, 
instituiu departamentos e criou o primeiro curso de Medicina.

No ano de 1967, o Governo do Estado, criou em Corumbá 
o Instituto Superior de Pedagogia e, em Três Lagoas, o Instituto 
de Ciências Humanas e Letras, ampliando assim a rede pública 
estadual de ensino superior.

Integrando os Institutos de Campo Grande, Corumbá e Três 
Lagoas, a Lei Estadual nº 2.947, de 16/09/1969, criou a Univer-
sidade Estadual de Mato Grosso (UEMT).

Em 1970, foram criados e incorporados à UEMT, os Centros 
Pedagógicos de Aquidauana e Dourados. 
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Com a divisão do Estado de Mato Grosso, a UEMT foi fe-
deralizada pela Lei Federal nº 6.674, de 05/07/1979, passando a 
denominar-se Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul (FUFMS). O então Centro Pedagógico de Rondonópolis, 
sediado em Rondonópolis/MT, passou a integrar a Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT).

Além da sede na Cidade Universitária de Campo Grande, 
em que funcionam oito unidades setoriais: Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde (CCBS), Centro de Ciências Exatas e 
Tecnologia (CCET), Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 
(CCBS), Faculdade de Direito (FADIR), Faculdade de Medici-
na (FAMED), Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
(FAMEZ), Faculdade de Odontologia (FAODO) e Faculdade de 
Computação (FACOM). A UFMS mantém unidades setoriais nas 
cidades de Aquidauana (CPAQ), Bonito (CPBO), Chapadão do 
Sul (CPCS), Corumbá (CPAN), Coxim (CPCX), Naviraí (CPNV), 
Nova Andradina (CPNA), Paranaíba (CPAR), Ponta Porã (CPPP) 
e Três Lagoas (CPTL), descentralizando o ensino para atender aos 
principais pólos de desenvolvimento do Estado.

A UFMS possui cursos de graduação e pós-graduação, pre-
senciais e a distância. Os cursos de pós-graduação englobam as 
especializações e os programas de mestrado e doutorado. 

Visando atingir os objetivos essenciais de aprimoramento 
do ensino e estímulo às atividades de pesquisa e de extensão, a 
UFMS vem participando ativamente da preservação dos recursos 
naturais do meio ambiente de Mato Grosso do Sul, especialmente 
da fauna e fl ora do Pantanal, região onde está inserida.

O Campus de Dourados (CPDO) foi transformado na Uni-
versidade Federal da Grande Dourados (UFGD), com a sua ins-
talação realizada em 1° de janeiro de 2006, de acordo com a Lei 
nº 11.153, de 29/07/2005.

1.2 HISTÓRICO DO CAMPUS DO PANTANAL
Foram vários os movimentos na cidade de Corumbá em prol 

da instalação de cursos superiores. Aliás, eram anseios que surgi-
ram não isolados, mas em ressonância com as grandes e profundas 
transformações pelas quais passava o Estado e o País.

Em 1967, foi criado o Instituto Superior de Pedagogia de 
Corumbá (ISPC), pelo Decreto Estadual nº 402 de 13/11/1967. 
No ano de 1970, o Instituto Superior de Pedagogia de Corumbá 
tornou-se unidade integrante da Universidade Estadual de Mato 
Grosso (UEMT), com a denominação de Centro Pedagógico de 
Corumbá (CPC).

Com a federalização da Universidade Estadual de Mato Gros-
so (UEMT), pela Lei Federal nº 6.674, de 05/06/1979, o Centro 
Pedagógico de Corumbá passou a denominar-se Centro Univer-
sitário de Corumbá - CEUC, vinculado à Fundação Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Hoje, denominado Campus do Pantanal (CPAN), é uma uni-
dade da Administração Setorial da UFMS, que tem por fi nalidade 
administrar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, vinculadas 
às respectivas áreas do conhecimento. O CPAN é composto de seis 
departamentos e colegiados de cursos de graduação de licenciaturas.

A administração do CPAN é exercida, nas distintas esferas de 
atuação, pelos seguintes órgãos: Conselho de Campus, em nível 
deliberativo e consultivo; e Direção de Campus, em nível executivo.

A administração dos Departamentos em nível deliberativo e 
consultivo de primeira instância pelo Conselho Departamental, e 
em nível executivo pelo Chefe de Departamento.

Visando ao cumprimento do Estatuto em vigência (Resolução 
nº 31/2003, Coun) e do Regimento Geral (COUN nº 55*/2004) da 
UFMS, o Campus do Pantanal tem buscado a integração regional, 

além de estimular as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Para tanto, tem participado ativamente da preservação dos recur-
sos naturais, especialmente da fauna e fl ora do Pantanal, onde 
está inserido, motivando estudos e pesquisas acerca dos aspectos 
ambientais, político, econômico, histórico-cultural e educacional 
da região. Assim, desenvolve importante papel de formação pro-
fi ssionais adequadamente capacitados, que se inserem no mercado 
de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento local e regional.

O Campus do Pantanal ofereceu no Processo Seletivo em 2009 
(Inverno e Verão) 530 vagas em treze cursos (conforme a tabela 1). 
Estas vagas podem ser consideradas insufi cientes já que há uma 
população de 9.500 jovens que se encontram na faixa etária de 
quinze a dezenove anos na cidade, sem considerar cidades limí-
trofes (ou não) que tem passado a concorrer pelas mesmas vagas. 
Estes dados indicam para a necessidade de se ampliar a oferta de 
vagas nos cursos de nível superior, oferecendo à população da 
região de Corumbá cursos universitários de qualidade. Atualmente 
o acesso ao Campus do Pantanal tem sido privilégio de poucos. 
Além desta expansão para atendimento de uma demanda mais 
ampla, destaca-se que a maioria dos seus cursos está concentrada 
no turno noturno, o que contempla uma clientela de acadêmicos 
em sua maioria formada por trabalhadores. E este atendimento é 
um dos objetivos de uma universidade pública, onde se preservam 
os princípios da gratuidade, universalidade e qualidade.

Tabela 1: Cursos oferecidos no Campus do Pantanal no Vestibular em 2009.

# Código Cursos do Campus do Pantanal Turno Vagas Insc C/V
1 0547 Administração NSMT 50 249 4,98
2 0552 Ciências Biológicas - Licenciatura TSMT 35 91 2,60
3 0548 Ciências Contábeis NSMT 50 153 3,06
4 0541 Direito NSMT 50 640 12,80
5 0569 Educação Física - Licenciatura MT 50 261 5,22
6 0549 Geografia - Licenciatura NSMT 35 122 3,49
7 0550 História - Licenciatura NSMT 35 121 3,46
8 0567 Letras - Licenciatura - Habilitação em Português/Espanhol MA 30 98 3,27
9 0551 Letras - Licenciatura - Habilitação em Português/Inglês NSMT 30 64 2,13
10 0553 Matemática - Licenciatura TNSMT 35 80 2,29
11 0568 Pedagogia - Licenciatura TNSMT 45 180 4,00
12 0562 Psicologia - Formação de Psicólogo INS 35 157 4,48
13 0570 Sistemas de Informação MTSMT 50 95 1,90

TOTAL 530 2311 -
Legenda: (Insc) Candidatos inscritos; (C/V) Candidatos por vaga; (Turno) 
Códigos dos Turnos de Funcionamento dos cursos: (INS) Integral e sábado; 
(MA) Manhã; (MTSMT) Manhã, tarde e sábado pela manhã e tarde; (MT) 
Manhã e tarde; (NSMT) Noite e sábado pela manhã e tarde; (TSMT) Tarde, 
sábado pela manhã e tarde; (TNSMT) Tarde, noite e sábado pela manhã e tarde.

1.3 HISTÓRICO DO CURSO
O primeiro curso de Matemática foi o Curso de Licenciatura 

em Ciências - Habilitação em Matemática, iniciado em 1975, no 
então Instituto Superior de Pedagogia. De acordo com a Resolução 
n° 017/85 do COUN de 24/10/1985, o Curso de Licenciatura em 
Matemática foi criado no Centro Universitário de Corumbá, sendo 
implantado no ano de 1986. O reconhecimento do curso ocorreu 
em 1991, conforme Portaria do MEC nº 2.372/1991. 

A grade curricular do curso de Licenciatura em Matemática 
conta com disciplinas oferecidas pelos departamentos de Educação 
(DED), Psicologia (DPS) e Ciências Exatas (DEX), sendo este 
último o responsável pela maior parte de oferta das disciplinas. O 
Departamento de Ciências Exatas (DEX) foi criado em 1986, do 
desmembramento do Departamento de Ciências do CEUC. Até o 
ano de 1998, este departamento contava com 12 (doze) professores 
efetivos da matemática, entretanto, com o processo de remoção 
docente promovido pela administração da UFMS no período de 
1996-1999, o número de docentes fi cou reduzido a 4 (quatro), e 
no início de 2002 haviam apenas 3 professores efetivos, fato que 
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causou prejuízos incalculáveis ao desenvolvimento do ensino e da 
pesquisa neste departamento. Com a abertura de concurso público, 
o curso de matemática conta atualmente com 10 professores, dos 
quais um é doutor e nove mestres, todos contratados em regime 
de tempo integral e dedicação exclusiva. Desses professores, três 
professoras estão em fase de doutoramento.

Inicialmente este curso era regido pelo sistema de créditos, 
passando em 1994 a ser regido pelo sistema por série com funcio-
namento noturno, o que, de certa forma prejudicou o andamento do 
mesmo na medida em que foram abolidos os pré-requisitos. A partir 
de 1990, foi introduzida a utilização de recursos computacionais 
no ensino de algumas disciplinas com o objetivo de formar profi s-
sionais mais habilitados e em sintonia com as novas tecnologias.

De 1986 a 1990 o curso de Matemática ofereceu 20 vagas 
aumentando no período entre 1991 e 1999 para 30 vagas. Desde 
2000 a UFMS - Campus do Pantanal oferece 35 vagas para o curso 
de Matemática, contando atualmente com cerca de 100 alunos 
matriculados regularmente. Esses acadêmicos são das cidades de 
Corumbá, Ladário e região de fronteira com a Bolívia.

A partir de 2005 o curso mudou o seu turno de funcionamento para 
tarde, noite e sábado pela manhã e tarde, pois com o aumento da carga 
horária, estabelecida pela Resolução nº 2, CNE/CP de 19/02/2002, os 
cursos de licenciatura passaram a contar com carga horária mínima de 
2800 h, sendo 400 h de prática de ensino, 400 h de estágio curricular, 
1800 h de aulas para os conteúdos curriculares de natureza científi co-
-cultural e 200 horas para atividades complementares. O curso passou 
a ter uma carga horária de 3048 h e, por este motivo, não podendo as 
aulas serem ministradas somente no período noturno.

Em abril de 2009 os professores do curso de Matemática deram 
início às discussões sobre a reformulação e atualização do projeto 
pedagógico com o objetivo de melhoria das ementas e carga horária 
das disciplinas, inclusão de disciplinas novas e, principalmente, 
em função do retorno do sistema de matrículas semestral por dis-
ciplinas. Neste contexto um novo regulamento de matrícula foi 
elaborado com base na semestralização das disciplinas e o retorno 
dos créditos (Resolução nº 214/2009, Coeg). Algumas melhorias 
foram implementadas, como o retorno dos pré-requisitos e o término 
do exame fi nal que abriu espaço no calendário acadêmico para os 
cursos trabalharem com atividades de verão e inverno na UFMS.

1.4 NECESSIDADE SOCIAL DO CURSO
Devido a sua localização geográfi ca, o Campus do Pantanal re-

cebe alunos da própria cidade, bem como da cidade de Ladário e da 
região de fronteira. Nas últimas décadas, em decorrência do aumento 
da população jovem em Corumbá, foram criadas várias escolas de 
ensino fundamental e médio (tabela 3), aumentando, assim, o número 
de alunos matriculados (tabela 2) e que demandaram professores 
de Matemática com uma formação mais sólida para fazer frente ao 
desafi o de formar alunos que um dia ingressarão nas universidades, 
escolas técnicas, ou diretamente no mercado de trabalho.

Tabela 2: Matrículas realizadas em 2009 no município de Corumbá.

Depen-
dência

Ensino 
Fundamental Ensino 

Médio

Educação 
Profissional 
(Nível 
Técnico)

Educação de 
Jovens e Adultos - 
EJA (presencial)

Educação Especial (Alunos de Escolas 
Especiais, Classes Especiais e Incluídos)

Anos 
Iniciais

Anos 
Finais

Funda-
mental2

Médio2
Anos 
Iniciais

Anos 
Finais

Médio
EJA 

Fund1,2
EJA 

Médio1,2
Estadual 3.725 3.445 2.824 0 542 2.057 28 22 5 2 8
Municipal 7.644 3.755 0 0 2.189 0 42 6 0 13 0
Privada 1.335 930 572 454 83 89 133 0 0 0 0
Total 12.704 8.130 3.396 454 2.814 2.146 203 28 5 15 8
¹ Não estão incluídos alunos da Educação de Jovens e Adultos Semi-Presencial
² Inclui os alunos da Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profi ssional
Fonte: Censo Escolar 2009 - Educacenso do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

Tabela 3: Número de Escolas e Professores no Município de 
Corumbá em 2008

Dependência Ensino Fundamental Ensino Médio
Escolas Professores Escolas Professores

Estadual 11 371 10 214
Municipal 22 577 - -
Privada 11 171 6 72
Total 44 1119 16 286
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística - IBGE (Cidades@)

Nesta região existe uma carência de professores de matemá-
tica para atender no ensino fundamental e médio. A proposta do 
Curso de Matemática - Licenciatura é formar profi ssionais que 
irão atuar no ensino de Matemática na educação básica, especifi -
camente nas disciplinas de matemática, do 6º ao 9º ano do ensino 
fundamental e em todas as séries do ensino médio. O licenciado 
em matemática deverá estar apto também para atuar em escolas 
técnicas e na educação de jovens e adultos, no período noturno, 
de maneira a atender uma parcela considerável da sociedade que 
trabalha no período diurno e que quer estudar.

2 ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO
Neste item serão focalizados os aspectos pertinentes à ad-

ministração acadêmica do Curso de Matemática - Licenciatura/
CPAN, conforme normas estatutárias e regimentais.

2.1 COORDENAÇÃO DO CURSO
O Curso de Matemática - Licenciatura/CPAN, em sua admi-

nistração acadêmica, organiza-se de forma singular, a partir da 
estruturação da Coordenação de Curso que é exercida, em nível 
executivo, pelo Coordenador de Curso e, em nível deliberativo, 
pelo Colegiado de Curso, este último composto pelo Coordenador, 
por quatro docentes e um representante discente.

A Coordenação de Curso deve ser exercida por um professor 
que ministra disciplinas no curso, escolhido entre os representan-
tes docentes que compõem o Colegiado de Curso, com formação 
na área, tendo como principal função coordenar as atividades 
didático-pedagógicas do curso. Outra função do Coordenador 
de Curso é orientar os alunos no que diz respeito aos aspectos 
da vida acadêmica como: matrícula, plano de estudos, adaptação 
curricular, dispensa, aproveitamento de estudos, etc.

As atribuições do Coordenador de Curso estão descritas no 
Regimento Geral da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

O Coordenador de Curso deve, também, acompanhar a im-
plantação e implementação do Projeto Pedagógico do Curso, ga-
rantindo a sua execução integral bem como propondo mecanismos 
de avaliação do mesmo, tendo em vista a melhoria da qualidade 
do ensino, além de coordenar as atividades acadêmicas e colaborar 
nas atividades administrativas referentes ao curso e aos alunos 
nele matriculados.

Nesse sentido, tem dedicado tempo considerável a essas ati-
vidades, auxiliando no cumprimento das tarefas administrativas 
relacionadas ao bom funcionamento do curso, além de manter 
amplo contato com a Secretaria Acadêmica no sentido de viabilizar 
todas as condições necessárias para o bom andamento do curso e 
efi cácia no atendimento às solicitações dos acadêmicos, o pron-
to atendimento aos professores no que diz respeito aos diários, 
sistema de avaliação e demais registros e, também, a relação dos 
acadêmicos com este órgão.

Ainda com relação às atividades acadêmicas e administrativas, 
a Coordenação de Curso tem mantido estreito relacionamento 
com a Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PREG), através do 
contato com seus técnicos, buscando atender a todas as normati-
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zações, regras e orientações emanadas deste órgão, tendo em vista 
o cumprimento de todas as tarefas necessárias ao bom andamento 
do curso e a perfeita integração do acadêmico à vida universitária.

A Coordenação de Curso tem priorizado o atendimento aos 
acadêmicos quanto à organização da vida acadêmica, orientando 
no cumprimento da carga horária estabelecida para a integralização 
curricular, informando quanto às diversas atividades que devem 
ser cumpridas pelos acadêmicos no decorrer do curso, prestando 
todas as informações e esclarecimentos necessários quanto aos 
direitos e deveres dos acadêmicos, divulgando as diferentes for-
mas de participação dos acadêmicos na vida universitária, entre 
outros aspectos.

Para tanto, destina um horário especial para fazer esse atendimen-
to no decorrer da semana, em horário que o acadêmico se encontra 
na instituição, para manter o canal de comunicação com os alunos 
e auxiliar na inserção na vida universitária. Além disso, sempre que 
necessário, realiza encontros com os acadêmicos com a fi nalidade 
de repassar informações ou orientá-los em situações específi cas ou, 
ainda, para divulgar eventos ou quaisquer outras atividades de caráter 
acadêmico-científi cas e de interesse dos acadêmicos.

Com relação ao atendimento aos professores, a Coordena-
ção de Curso tem destinado atenção especial ao atendimento 
aos docentes do curso em suas solicitações e encaminhamentos. 
Também, tem priorizado encontro com esses profi ssionais para 
discutir sobre o funcionamento do curso, tanto no que diz respeito 
às disciplinas e respectiva estrutura curricular quanto ao proces-
so de acompanhamento e avaliação da aprendizagem, registros 
acadêmicos, realização de atividades acadêmico-científicas, 
acompanhamento da implantação e implementação de mudanças 
na proposta pedagógica do curso.

A Coordenação de Curso tem procurado desenvolver um tra-
balho específi co de acompanhamento aos professores substitutos 
que ministram aulas no Curso de Matemática ou nas disciplinas 
oferecidas pelo Departamento de Ciências Exatas/CPAN para os 
cursos de Licenciatura, para propiciar a integração desses profi s-
sionais no meio acadêmico e orientá-los quanto aos procedimentos 
necessários na condução de suas atividades docentes. 

O Coordenador de Curso tem participação efetiva nos órgãos 
colegiados acadêmicos da Instituição e deve participar ativamente 
dessas diferentes instâncias. No CPAN, essa participação se dá 
através do Colegiado de Curso, como Presidente deste órgão, nas 
reuniões do Conselho de Campus, como Membro Conselheiro, e 
em diferentes Comissões temporárias ou institucionais.

O Colegiado de Curso é uma unidade didático-científi ca, em 
nível deliberativo, responsável pela supervisão das atividades 
didáticas do curso, pela orientação aos alunos com vistas a sua 
efetiva integração no âmbito comunitário e do desempenho de 
cada um deles no cumprimento de suas obrigações e, ainda, no 
acompanhamento do desempenho docente, exercendo caráter deli-
berativo nas matérias pertinentes à organização didática do curso. 
As demais atribuições do Colegiado de Curso estão expressas no 
Regimento Geral da UFMS. 

As reuniões do Colegiado ocorrem uma vez por mês e conta 
com a participação de docentes e de um representante discente, 
propiciando o acompanhamento das atividades inerentes ao curso. 
Entretanto, sempre que há necessidade, são realizadas reuniões 
extraordinárias para atender às matérias que demandam urgência 
em seu encaminhamento.

É importante ressaltar que para a elaboração da proposta 
pedagógica do Curso de Matemática - Licenciatura/CPAN, a Co-
ordenação de Curso desencadeou um processo de refl exão sobre 
o perfi l do profi ssional a ser formado, mediante a realização de 

reuniões periódicas, desde abril de 2009, onde foram discutidos e 
delineados aspectos relacionados à nova confi guração do sistemas 
de matrículas para a construção do novo Projeto Pedagógico.

Essas reuniões contaram com a participação de todos os 
docentes efetivos do DEX/CPAN e serviram de base para a 
construção do presente Projeto Pedagógico, num processo de 
amadurecimento coletivo, favorecendo a defi nição de um perfi l 
profi ssional para o professor de matemática que ganhou coerência 
e objetividade a partir dessas discussões. 

2.2 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA
A organização acadêmico-administrativa do Curso de Matemá-

tica/CPAN pode ser vista por dois aspectos: a organização do con-
trole acadêmico e a composição do pessoal técnico-administrativo.

Quanto a organização acadêmico-administrativa do ensino 
de graduação, no âmbito da UFMS, a Pró-reitoria de Ensino de 
Graduação (PREG) é responsável pela orientação, coordenação e 
avaliação das atividades didático-pedagógicas, de controle escolar, 
de concurso para professor efetivo, de contratação de docentes 
substitutos, de processo seletivo de discentes e de aquisição de 
acervo bibliográfi co, servindo de suporte às unidades setoriais.

As Coordenadorias que compõem a PREG são as seguintes: 
Administração Acadêmica (CAA/PREG); Biblioteca Central (CBC/
PREG); e Desenvolvimento e Avaliação do Ensino (CDA/PREG).

Seu objetivo é propor às unidades setoriais a adoção de me-
didas necessárias à estruturação curricular dos cursos em seus 
aspectos legais, formais, pedagógicos, ao aperfeiçoamento da 
administração acadêmica, à expansão quantitativa do quadro 
docente e à melhoria das condições materiais do ensino.

A Coordenadoria de Administração Acadêmica (CAA/PREG) 
é o órgão responsável pela orientação, coordenação, supervisão e 
controle das atividades acadêmicas, bem como do registro das ativi-
dades docentes. A CAA/PREG é composta pelas seguintes divisões: 

· Acompanhamento Docente (DIDO/CAA/PREG): respon-
sável pela orientação, acompanhamento e controle de docentes, 
acompanhamento e controle de concursos públicos para ingresso 
na carreira do magistério público; da carga horária docente e do 
plano de oferta de disciplinas dos cursos de graduação;

· Controle Escolar (DICE/CAA/PREG): responsável pela 
orientação acompanhamento e controle de discentes, controle de 
calendários acadêmicos, revisão dos históricos escolares, controle 
de processos seletivos, identifi cação da situação acadêmica, libe-
ração para a colação de grau, expedição de diplomas de cursos de 
graduação e atuação direta junto as Secretarias Acadêmicas das 
Unidades Setoriais.

A Coordenadoria de Biblioteca Central (CBC/PREG) é o 
órgão responsável pelo acervo bibliográfi co e audiovisual, tendo 
como objetivo prover de informações ao ensino, a pesquisa e a 
extensão da Universidade, planejando, coordenando e proceden-
do atividades de coleta, tratamento, armazenagem, recuperação 
e disseminação da informação. A CBC/PREG é composta pelos 
seguintes órgãos: 

· Divisão de Processamento Técnico (DIPT/CBC/PREG): ór-
gão responsável pelo processamento técnico do material bibliográfi co, 
especial e pelo intercâmbio de livros, periódicos, teses e outros;

· Seção de Aquisição de Material Bibliográfi co (SEAQ/
DIPT/CBC/PREG): órgão subordinado à Divisão de Processamen-
to Técnico responsável pela aquisição do material bibliográfi co e 
especial do Sistema de Bibliotecas da UFMS;

· Divisão de Acesso à Informação (DIAI/CBC/PREG): ór-
gão responsável pela disseminação da informação, treinamentos 
e orientação aos usuários na busca da informação;
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· Divisão de Circulação (DICI/CBC/PREG): órgão res-
ponsável pela circulação do material bibliográfi co destinado à 
consulta, empréstimo individual e entre bibliotecas;

· Comissão de Seleção de Material Bibliográfi co (COMABI/
CBC/PREG): comissão responsável pela coordenação e orientação da 
seleção de material bibliográfi co e especial a ser adquirido para o Sistema 
de Bibliotecas da UFMS, atuando como órgão consultivo e deliberativo.

A Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação de Ensino 
(CDA/PREG) é o órgão responsável pela orientação, coordenação, 
supervisão e controle das atividades de ensino na UFMS. A CDA/
PREG é composta pelas seguintes divisões:

· Apoio Pedagógico (DIAP/CDA/PREG): responsável pela 
orientação, acompanhamento e controle de monitoria, convênios de 
estágio curricular, Projeto de Ensino de Graduação (PEG), Progra-
ma de Educação Tutorial (PET), Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência (PIBID), reconhecimento e renovação 
de reconhecimento dos cursos de graduação, Exame Nacional de 
Avaliação dos Estudantes (ENADE); outras formas de avaliação 
realizada pelas comissões externas; e outros assuntos correlatos;

· Currículos e Programas (DICP/CDA/PREG): responsável 
pela orientação, elaboração e análise, mediante parecer de Projetos 
Pedagógicos dos cursos de graduação, suas atualizações e adequações 
às legislações pertinentes, bem como orientações às coordenações de 
cursos superiores de graduação; e outros assuntos correlatos;

· Legislação e Normas (DILN/CDA/PREG): responsável pela 
orientação da legislação acadêmica federal e da UFMS e emissão de 
pareceres sobre as questões acadêmicas, transferências, revalidação 
de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estran-
geiros, editais de processos seletivos; e outros assuntos correlatos. 

Observação: a Coordenadoria de Desenvolvimento de Po-
líticas do Ensino de Graduação (CEG/PREG), foi criada pela 
Resolução COUN nº 60, de 24/10/2007, que aprovou a proposta 
da UFMS de inclusão no Programa de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais - REUNI, a partir da transformação 
da atual Divisão de Currículos e Programas (DICP/CDA/PREG). 
O órgão será responsável pela orientação, coordenação e acom-
panhamento do planejamento de ensino de graduação da UFMS.

Com a implantação da CEG/PREG foram sugeridas as alte-
rações das seguintes nomenclaturas:

· da Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação do 
Ensino (CDA/PREG) para Coordenadoria de Normatização e 
Avaliação do Ensino (CNA/PREG);

· da Divisão de Apoio Pedagógico (DIAP/CDA/PREG) para 
Divisão de Acompanhamento de Processos de Avaliação (DIAP/
CNA/PREG);

· da Divisão de Legislação e Normas (DILN/CDA/PREG) 
para Divisão de Legislação e Normas (DILN/CNA/PREG).

No âmbito das Unidades Setoriais os cursos de graduação 
da UFMS contam com o apoio das Secretarias Acadêmicas, que 
realizam o controle acadêmico, emissão de históricos, documentos 
acadêmicos e outros assuntos pertinentes, etc.

O acompanhamento do Projeto Pedagógico também é realizado 
pelo Coordenador de Curso, com a participação de professores, dis-
centes e técnico-administrativos, envolvidos com o curso, através de 
reuniões semestrais para o aprimoramento permanente do projeto. 

Organização do controle acadêmico:
O controle acadêmico, em nível da UFMS, é realizado pela 

Divisão de Controle Escolar (DICE/CAA/PREG) e, em nível 
setorial, pelas Secretarias Acadêmicas.

Esta Divisão coordena e supervisiona as atividades inerentes à 
área acadêmica, incluindo matrículas, trancamentos, freqüências, 
notas, aprovação/reprovação, fl uxo curricular de conclusão de curso.

Para a efetivação do controle acadêmico local, o controle 
é transmitido à Secretaria Acadêmica do Campus do Pantanal 
(SECAC/CPAN), no qual o curso está inserido.

A SECAC/CPAN possui quatro técnico-administrativos que 
atendem a comunidade acadêmica e ao público em geral, de 2ª à 
6ª feira, das 7:00 às 11:00 horas, das 13:00 às 17:00 horas, e das 
18:00 às 22:00 horas.

O controle acadêmico encontra-se informatizado e disponibiliza-
do aos professores do curso, à Coordenação de Curso dos Cursos de 
Graduação do CPAN e aos acadêmicos, estes somente para consulta. 
O acesso ao Sistema de Controle Acadêmico do Professor (SISCAD) 
funciona como um diário eletrônico com senha própria e acesso atra-
vés de qualquer computador ligado à Internet. Nele os professores 
lançam o plano de ensino de cada disciplina, o cronograma de aulas, 
ausências e presenças, o critério e fórmula de cálculo das diferentes 
avaliações e o lançamento de notas e conteúdos.

O sistema permite a impressão de listas de chamada ou de 
assinatura na forma do diário convencional, o quadro de notas 
parcial ou fi nal do período letivo e a ata fi nal, que é enviada eletro-
nicamente para a PREG com a devida emissão do comprovante. A 
mesma ata é impressa e depois de assinada é arquivada fi sicamente 
para eventual posterior comprovação. O coordenador de curso 
tem acesso a qualquer tempo aos dados das disciplinas, obtendo 
os seguintes relatórios que permitem um amplo acompanhamento 
do desenvolvimento e rendimento dos acadêmicos de seu curso:

· acadêmicos por situação atual;
· acadêmicos que estiveram matriculados no período informado;
· histórico dos acadêmicos em todo o curso ou no período 

letivo atual;
· relação dos acadêmicos por disciplina;
· relação dos endereços residenciais; título de eleitor e de-

mais dados cadastrais dos alunos;
· relação dos acadêmicos com respectivo desempenho no Cur-

so comparando seu desempenho individual à média geral do curso. 
Foi disponibilizado ainda neste Sistema, um programa especí-

fi co para verifi cação da carga horária cumprida pelos acadêmicos 
dos cursos que serão avaliados pelo ENADE, com a fi nalidade de 
listar os acadêmicos habilitados, das séries iniciais e da última, 
conforme a Portaria MEC de cada ano que regulamente a aplica-
ção do ENADE.

Pessoal técnico-administrativo:
Conforme o contido no Art. 149, do Regimento Geral da 

UFMS, “aos membros do corpo técnico-administrativo compete 
o exercício de direção, assessoramento, chefi a, coordenação e 
assistência na própria Instituição, além de outras previstas na 
legislação vigente.”

A organização acadêmico-administrativa institucional para 
atender ao Curso de Matemática - Licenciatura/CPAN está estrutu-
rada através do DEX/CPAN, que é o órgão responsável pela orga-
nização administrativa, didático-científi ca e de lotação de pessoal.

O DEX/CPAN é o órgão responsável pelo suporte administra-
tivo às atividades operacionais do curso, disponibilizando recursos 
humanos (professores), materiais e tecnológicos para atender a 
comunidade discente.

Integram o DEX/CPAN os professores da carreira do Magis-
tério Superior da Universidade e o profi ssional técnico-adminis-
trativo (Assistente Administrativo). Atualmente, o DEX/CPAN 
conta com uma profi ssional técnico-administrativa que exerce a 
função de Secretária do Departamento.

A Coordenação de curso não conta com profi ssional técnico-
-administrativo para auxiliar nas atividades administrativas ou 
nas atividades de apoio (Laboratório de Ensino de Geometria, 
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Laboratório de Prática de Ensino, Laboratório de Recursos Au-
diovisuais e Laboratório de Ensino de Física). O DEX/CPAN não 
tem no Quadro de Pessoal um Técnico de Nível Superior.

Quanto ao espaço físico, são disponibilizados alguns espaços 
como o Laboratório de Ensino de Geometria, Laboratório de Prá-
tica de Ensino, Laboratório de Recursos Audiovisuais, Laboratório 
de Ensino de Física, a sala da Coordenação de Curso, a sala do 
Departamento, além das salas de aulas e salas de Professores. O 
DEX/CPAN também disponibiliza recursos materiais e tecnológi-
cos para atender às necessidades do curso. O curso de Matemática 
usufrui, ainda, do espaço coletivo do CPAN: a Biblioteca e o 
Laboratório de Informática.

A Biblioteca do CPAN/UFMS “Poeta Manoel de Barros” dis-
ponibiliza o acervo bibliográfi co usado por docentes e discentes do 
curso em suas atividades didático-acadêmicas. O Laboratório de 
Informática está vinculado às aulas e projetos de ensino, pesquisa 
e extensão, sendo da responsabilidade de cada professor o acesso 
e o uso dos recursos disponíveis. 

2.3 ATENÇÃO AOS DISCENTES
A atenção dispensada pela Coordenação do Curso aos dis-

centes do Curso de Matemática - Licenciatura/CPAN é restrita 
ao acompanhamento acadêmico-pedagógico e materializa-se nas 
seguintes ações: acompanhamento da vida acadêmica, orientação 
para inserção na vida universitária, divulgação de informações 
relacionadas aos programas institucionais de apoio ao univer-
sitário como monitorias, participação em projetos de extensão, 
de ensino e de pesquisa, programas de apoio à permanência na 
graduação, programa de iniciação à docência, entre outros. Ainda, 
realiza a divulgação de eventos junto aos acadêmicos do curso, 
orientando-os quanto à forma de participação dos mesmos nas 
diversas atividades propostas, bem como disponibiliza informa-
ções de eventos aos acadêmicos nos murais destinados ao Curso 
de Matemática e no portal do Campus do Pantanal (www.cpan.
ufms.br <../../Usuario/Confi gurações locais/Temporary Internet 
Files/www.cpan.ufms.br>). 

Também, a coordenação juntamente com os professores do 
curso tem incentivado a divulgação dos trabalhos produzidos 
pelos acadêmicos em eventos de natureza acadêmico-científi cos, 
em âmbito local, regional e nacional, como forma de participar 
da vida acadêmica.

A participação e a produção acadêmica foram verifi cadas, ain-
da, pelo levantamento realizado através dos mapas de entrega dos 
comprovantes para fi ns de validação das Atividades Complemen-
tares acerca do tipo de atividades realizadas pelos acadêmicos no 
período de 2005 quando foi implantada a obrigatoriedade dessas 
atividades até 2009. A partir desse levantamento observou-se que 
houve aumento substancial nas ações de extensão nas modalida-
des de projetos, cursos e ofi cinas oferecidos pelo DEX/CPAN e 
pelos demais departamentos do CPAN, seja como ministrantes, 
colaboradores ou participantes. Houve, também, um aumento na 
participação dos acadêmicos em eventos, seja na área da educação, 
como em áreas afi ns e não afi ns.

A forma de atendimento dispensada pela Coordenação de 
Curso aos acadêmicos é individualizada naqueles aspectos que as-
sim o requerem. Entretanto, nas situações comuns, as orientações 
são repassadas coletivamente, buscando atender, principalmente, 
aqueles aspectos que demandam maior atenção e cuidado quanto 
a sua execução tendo em vista os objetivos propostos para a for-
mação dos futuros professores no âmbito do curso.

No que se refere ao apoio fi nanceiro, alguns acadêmicos 
contam com esse apoio através dos Programas Institucionais que 

visam a permanência do estudante na graduação ou o incentivo à 
produção científi ca (conforme a tabela 4). Dentre os investimentos 
internos da UFMS contamos com Bolsa de Monitoria de Extensão 
do Programa de Apoio à Extensão Universitária (PAEXT), Bolsa 
Permanência e Bolsa do Programa Conexões de Saberes, bem como 
os estágios extra-curriculares remunerados através de convênio 
de empresas com a UFMS, estes, por sua vez, estão vinculados à 
Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis (PREAE). 
Contamos, também, com o Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científi ca (PIBIC) com bolsas do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPq) e da UFMS 
vinculado à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós Graduação (PROPP) e, a 
partir de 2009, com o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
à Docência (PIBID)  com bolsas do CNPq, existe, ainda investi-
mentos externos como Bolsas para acadêmicos como Auxiliar de 
Pesquisa através de agências de fomento, além do Programa Vale 
Universidade, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

No ano de 2007 tivemos um bolsista do extinto Programa 
Bolsa Trabalho. Em 2008, dois acadêmicos receberam bolsa do 
Programa de Extensão, dois com bolsa do Programa Conexões 
de Saberes e oito acadêmicos passaram a ter bolsa do Programa 
de Bolsa Permanência e Bolsa Alimentação, ambos da PRE-
AE. No ano de 2009, o curso passou a contar com o Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), com 7 
bolsistas do CNPq que atuam em atividades vinculadas a duas 
escolas estaduais do município, com bolsas para dois professores 
supervisores dessas escolas e bolsa para o professor coordenador 
do Subprojeto -  Matemática - Licenciatura/CPAN. Neste mesmo 
ano também tivemos dois bolsistas de extensão, seis bolsistas do 
programa Mais Educação e a continuação de oito bolsistas do 
Programa de Bolsa Permanência.

No ano de 2010 continuam em andamento as atividades do PIBID 
e do programa Mais Educação. Este ano dois acadêmicos foram sele-
cionados para o programa Vale Universidade do governo do estado. 
Além da continuação dos seis bolsistas no programa Mais Educação. 

Está em andamento o processo da Bolsa Permanência da 
Preae e do Programa Conexões de Saberes, bem como Bolsas 
de Monitoria de Extensão (PAEXT 2010) e Bolsa de Auxiliar 
de Pesquisa e a inclusão de novos acadêmicos no Programa do 
Governo do Estado.

Tabela 4: Programas de apoio fi nanceiro aos acadêmicos do 
Campus do Pantanal

Ano
Alimen-
tação

Extensão PIBIC PIBID Monitoria
Perma-
nência

Trabalho
Mais 

Educação
Total

2005 - 1 - - - - - - 1
2006 - 2 - - - - - - 2
2007 - 2 1 - - - 1 - 4
2008 10 2 - - - 8 - - 20
2009 21 3 - 7 3 8 - 6 48

A UFMS tem um órgão à disposição dos alunos e da comunida-
de que é a PREAE, que tem como fi nalidade propiciar a integração e 
o bem estar dos acadêmicos na vida universitária e na comunidade, 
através da Coordenadoria de Assuntos Estudantis (CAE/Preae).

A CAE/PREAE é o órgão responsável pela orientação, 
apoio, informação e coordenação das atividades assistenciais, 
psicológicas, sociais e educacionais, dirigidas ao corpo discente, 
sustentando seus direitos e deveres, no âmbito da Universidade. 

No Campus do Pantanal funciona uma Comissão de Apoio 
e Assistência Acadêmica (CPAC) que repassa as orientações e 
encaminhamentos das diretrizes da Preae aos acadêmicos bem 
como encaminha a este órgão as reivindicações dos acadêmicos 
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do CPAN. A presente comissão junto à Direção do Campus e à 
PREAE implantou em abril de 2008 um espaço para atendimento 
acadêmico aos alunos do CPAN (assistência estudantil, apoio 
psicopedagógico, programas de bolsas, entre outros).

A Divisão de Apoio e Assistência Acadêmica (DIAA/CAE/
Preae) é o órgão que planeja, executa e avalia ações voltadas ao aten-
dimento das necessidades sócio-econômicas, médicas, odontológicas 
e psicológicas do acadêmico, especialmente, o de baixa renda.

Entre as ações estão os Programas: Bolsa Alimentação, Bol-
sa Permanência, Estágio não-obrigatório, Assistência Médica 
e Odontológica, Serviço de Atendimento Psicológico, além de 
outros serviços sociais. A Coordenação de Curso disponibiliza 
aos alunos as informações necessárias sobre esses Programas e 
os encaminha na solicitação de tais benefícios. 

A relação da Coordenação de Curso com os acadêmicos tem 
se norteado pelo diálogo, pela orientação e estímulo à participação 
nas diferentes atividades propostas, sem desconhecer, contudo, 
as necessidades e limitações dos mesmos em relação ao curso. 
Por outro lado, tem buscado suprir, de alguma forma, as lacunas 
identifi cadas através do trabalho colaborativo entre os próprios 
acadêmicos e também entre eles e professores para auxiliar e orien-
tá-los quanto a necessidade de acompanhamento (nivelamento). 
Não existe, no âmbito do curso de Matemática, um Programa que 
priorize o atendimento aos acadêmicos que apresentam lacunas em 
seu conhecimento. As ações são desenvolvidas esporadicamente, 
quando identifi cadas necessidades dessa natureza, ou através 
de Projetos de Ensino e de Extensão que buscam desenvolver 
atividades que possam sanar tais limitações. Entretanto, temos 
como proposta a discussão, a ser encaminhada pelo Colegiado de 
Curso, sobre essa questão visando o desenvolvimento de ações 
que possam ser aplicadas no atendimento dessas necessidades.

Quanto ao acompanhamento aos acadêmicos egressos, 
este tem se efetivado através da participação em eventos, sob a 
responsabilidade de professores do DEX/CPAN, nas diferentes 
áreas de atuação profi ssional, através da realização de projetos, de 
cursos, de ofi cinas e assessorias, entre outros. Entretanto, temos 
tido a participação efetiva de egressos do curso de Matemática 
entre os docentes substitutos. Dos dez docentes do corpo efeti-
vo atualmente em exercício no DEX/CPAN, três são egressos 
do Curso de Matemática - Licenciatura/CPAN. Outra forma de 
acompanhamento é feita com relação aos egressos que buscam o 
Programa de Pós-graduação (Mestrado/Doutorado), em que esses 
acadêmicos recebem orientação quanto ao encaminhamento de 
suas atividades acadêmicas e científi cas. Além da participação 
freqüente de egressos nas atividades de extensão propostas pelo 
DEX/CPAN, como mencionado acima, também há registro de 
egressos nos cursos de pós-graduação stricto sensu oferecidos 
pela UFMS, bem como, ex-acadêmicos que retornam como aca-
dêmicos especiais para cursar outras disciplinas oferecidas pelo 
curso. Outra forma de acompanhamento é efetivada através de 
contato com os egressos atuando como professores e diretores nas 
escolas das redes municipais, estaduais e particulares de ensino 
de Corumbá e Ladário.

O Curso de Matemática - Licenciatura/CPAN possui dois 
acadêmicos com necessidades especiais do tipo motora fi na, um 
adquirido e outro de nascença. Neste caso, os acadêmicos possuem 
difi culdades em copiar do quadro e de terminarem suas atividades 
escritas dentro do mesmo prazo dos demais acadêmicos. Os pro-
fessores são orientados a entregarem uma cópia do material a ser 
passado no quadro na forma impressa e as avaliações escritas a se-
rem feitas num tempo superior aos demais acadêmicos. No entanto, 
é preocupação constante do curso, através da proposta de formação 

do futuro professor, possibilitar o acesso ao conhecimento sobre o 
atendimento educacional às pessoas que apresentam necessidades 
educacionais especiais, bem como o domínio de formas alternativas 
de educação e ensino para lidar com as diferentes necessidades, no 
espaço de atuação profi ssional, seja em sala de aula ou em outros 
espaços educativos. O Câmpus do Pantanal (CPAN) não possui o 
espaço físico totalmente adaptado, porém, estão previstas ações que 
envolvam o planejamento e a organização de recursos e serviços 
para a promoção da acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, 
nos sistemas de informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, 
que devem ser disponibilizados no desenvolvimento de todas as 
atividades que envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão.

3 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO
3.1 CURSO: Matemática
3.2 MODALIDADE DO CURSO: Licenciatura
3.3 TÍTULO ACADÊMICO CONFERIDO: Licenciado em 
Matemática
3.4 MODALIDADE DE ENSINO: Presencial
3.5 REGIME DE MATRÍCULA: Sistema de Matrícula Semestral 
por disciplinas
3.6 TEMPO DE DURAÇÃO: a) mínimo CNE: oito semestres; b) 
máximo CNE: não defi nido; c) mínimo UFMS: oito semestres; 
d) máximo UFMS: doze semestres.
3.7 CARGA HORÁRIA MÍNIMA: a) CNE: 2800 horas; b) 
UFMS: 2.847 horas.
3.8 NÚMERO DE VAGAS: 35 vagas anuais
3.9 NÚMERO DE TURMAS: 1 turma
3.10 TURNO DE FUNCIONAMENTO: Tarde e noite e sábado 
pela manhã e tarde (TNSMT)
3.11 LOCAL DE FUNCIONAMENTO: Campus do Pantanal. 
Av. Rio Branco, 1270, Bairro Universitário, Caixa Postal 252, 
Corumbá, MS, CEP 79.304-902, telefone: (67) 3234-6888/6829, 
e-mail: mat.cpan@ufms.br, portal: www.cpan.ufms.br.

3.12 FORMA DE INGRESSO: O ingresso ocorre mediante 
Sistema Unifi cado de Seleção (SiSU) baseado no desempenho 
no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); movimentação 
interna; transferências de outras IES e portadores de diploma de 
curso de graduação em nível superior, na existência de vaga; e 
transferência compulsória.

4 CONCEPÇÃO DO CURSO
Neste item são abordados os aspectos relativos à fundamen-

tação teórico-metodológica, a fundamentação legal, os objetivos, 
o perfi l desejado do egresso e as habilidades e competências dos 
acadêmicos do Curso de Matemática - Licenciatura/CPAN.

4.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA
Com o objetivo de envolver os alunos nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, incentivando-os a participar de 
mais forma efetiva nas aulas e auxiliando-os na construção dos 
conhecimentos, no desenvolvimento da autonomia intelectual e 
dos valores éticos e morais, os professores procuram diversifi car 
as estratégias de ensino lançando mão nos mais variados recursos 
metodológicos. Desse modo, as disciplinas do curso de Licencia-
tura são ministradas segundo uma variedade de métodos de ensino 
e aprendizagem, cada qual dentro de suas peculiaridades. As dis-
ciplinas de formação mais teórica e geral são realizadas através 
de aulas expositivas que podem fazer uso de equipamentos como 
projetores de imagens, microcomputadores, ou outros, que podem 
simular situações concretas dos conceitos abstratos, que são fun-
damentais para uma sólida formação do aluno. As disciplinas da 
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estrutura curricular voltadas à formação pedagógica possibilitam 
o desenvolvimento de atividades práticas, simulando situações 
reais de ensino, ou executando-as junto a alunos da Rede Ofi cial 
de Ensino Fundamental e Médio. 

Outros recursos metodológicos - seminários, monografi as, 
relatos - estão presentes em várias disciplinas, em eventos para 
os alunos de graduação - como a Semana de Matemática, que 
ocorre anualmente, nas atividades de pesquisas desenvolvidas 
nos programas de Iniciação Científi ca (PIBIC), as quais contam 
com apoio fi nanceiro do CNPq e UFMS ou de ensino, como o 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, com 
apoio fi nanceiro do CNPq para custeio no valor de R$ 15.000,00/
ano e de R$ 4.850,00/mês em pagamento de bolsas. De maneira 
geral, não são somente os professores do curso que se utilizam 
dessas técnicas, os alunos também tem a oportunidade de usá-
-las quando apresentam trabalhos e realizam seminários, o que 
favorece o desenvolvimento das habilidades que serão necessárias 
em sua atuação profi ssional. Procura-se também mostrar as inter-
-relações entre as diversas disciplinas, de modo que não sejam 
vistas isolada e parcialmente. 

Em síntese, para atingir os objetivos do curso proposto, a 
metodologia utilizada deve buscar desenvolver o ensino e as 
atividades complementares com base na interdisciplinaridade e 
na inter-relação entre teoria e prática, através de situações que 
permitam enfatizar os aspectos relativos à relação entre o homem 
e a sociedade devemos nos pautar nos seguintes pressupostos: 

· entender a ciência como uma atividade humana de cons-
trução dinâmica do conhecimento; 

· conceber o ensino não dissociado da pesquisa, pois existe 
uma relação estreita e fértil entre a prática docente e o conheci-
mento construído e ensinado; e

· acentuar no ensino a contribuição da matemática para a 
compreensão da relação entre o homem e a sociedade.

Está previsto o oferecimento de disciplinas semipresenciais 
que incluirão métodos e práticas de ensino-aprendizagem que 
incorporem o uso integrado de tecnologias de informação e comu-
nicação para a realização dos objetivos pedagógicos, bem como 
prever encontros presenciais e atividades de tutoria através de 
docentes qualifi cados, com carga horária a distância não superior 
a 20 % da carga horária da disciplina nos momentos presenciais 
(conforme a Portaria MEC nº 4059, de 10/12/2004).

4.2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A fundamentação legal deste projeto pedagógico deve atender 

o disposto nos seguintes documentos:
· Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

Lei nº 9394/1996; 
· Decretos nº 3276/1999 e nº 3554/2000, que tratam da forma-

ção em nível superior de professores para atuar na formação básica; 
· Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de 

professores da Educação Básica em nível superior de Graduação 
plena - Pareceres nº 09/2001, nº 27/2001 e nº 28/2001 e Resoluções 
nº 01/2002 e nº 02/2002, CNE/CP; 

· Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Ma-
temática (Parecer nº 1302/2001, CNE/CES). 

· Lei nº 10.861, de 14/04/2004, que institui o Sistema Na-
cional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes);

· Portaria nº 4059, MEC, de 10/12/2004, que dispõe sobre 
a carga horária das disciplinas semipresenciais dos cursos de 
modalidade de ensino presencial. 

· Decreto nº 5.626, de 22/12/2005, dispõe sobre a Língua 
Brasileira de Sinais (Libras).

· Resolução no 2/2007, CNE/CES de 18/06/2007, que 
dispõe sobre a carga horária mínima e procedimentos relativos à 
integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, 
na modalidade presencial;

· Resolução no 3/2007, CNE/CES, de 02/07/2007, que 
dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto ao conceito 
de hora-aula, e dá outras providências.

Além da legislação federal, foram observadas as legislações 
internas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul:

· Resolução nº 31, Coun, de 19/08/2003, que dá conheci-
mento à comunidade universitária do Estatuto da UFMS, aprovado 
pela Portaria nº 1.686, MEC, de 03/07/2003; 

· Resolução nº 93, Caen, de 18/06/2003, que aprova as 
orientações para a elaboração do Projeto Pedagógico de Curso; 

· Resolução nº 55, Coun, de 30/08/2004, que aprova o Re-
gimento Geral da UFMS; 

· Resolução no 107/2010, Coeg, que aprova o Regulamento 
de Estágio para os acadêmicos dos cursos de Graduação da UFMS;

· Resolução nº 166, Coeg, de 13/10/2009, que Reformulou 
as Regras de Transição entre o Regime de Matrículas por Série e 
o Regime de Matrículas por Disciplinas para os Cursos de Gra-
duação da UFMS;

· Resolução nº 43, Coeg, de 24/02/2010, que complementa 
e altera as Regras de Transição entre o Regime de Matrícula por 
Série e o Regime de Matrícula por Disciplinas para os Cursos de 
Graduação, presenciais, da UFMS, objeto da Resolução nº 166, 
Coeg, de 13 de outubro de 2009;

· Resolução nº 214, Coeg, de 17/12/2009, que aprova o 
Regulamento do Sistema Semestral de Matrícula por Disciplinas 
para os cursos de graduação da UFMS.

4.3 OBJETIVOS
4.3.1 Objetivos Gerais

O curso de Licenciatura em Matemática, do Campus do Pan-
tanal, pretende formar professores de Matemática para a segunda 
fase do ensino fundamental e para o ensino médio.

4.3.2 Objetivos Específi cos
Formar educadores com sólida formação matemática, que 

sejam capazes de consolidar, aprofundar e ampliar os seus co-
nhecimentos matemáticos, assumindo uma postura contínua de 
estudo, refl exão e análise de sua prática docente e das pesquisas 
em desenvolvimento.

4.4 PERFIL DESEJADO DO EGRESSO
Um curso de Licenciatura em Matemática tem por objetivo 

formar um professor de Matemática para a segunda fase do ensino 
fundamental e para o ensino médio, que seja um profi ssional da 
área da educação, detentor das seguintes características:

· Domina conhecimento matemático específi co e não trivial, 
tendo consciência do modo de produção próprio desta ciência - 
origens, processo de criação, inserção cultural - tendo também 
conhecimento das suas aplicações em várias áreas. 

· Percebe o quanto o domínio de certos conteúdos, habi-
lidades e competências próprias à matemática importam para o 
exercício pleno da cidadania. 

· É capaz de trabalhar de forma integrada com os professores 
da sua área e de outras áreas, no sentido de conseguir contribuir efe-
tivamente com a proposta pedagógica da sua Escola e favorecer uma 
aprendizagem multidisciplinar e signifi cativa para os seus alunos. 

· Tem maturidade para utilizar adequadamente ou perceber 
o signifi cado da precisão dedutiva num processo de demonstração, 
assim como para empregar procedimentos indutivos ou analógicos 



 36 • BOLETIM DE SERVIÇO-UFMS Nº 5202 • SEXTA-FEIRA • 30 DE DEZEMBRO DE 2011

na criação de matemática, entendida como uma atividade de re-
solução de problemas, tanto na sua relação pessoal com a ciência 
matemática, quanto na dinâmica de ensino-aprendizagem. 

· Compreende as características peculiares a cada um dos 
raciocínios típicos da matemática: o raciocínio lógico-algébrico, 
o combinatório e o geométrico. 

· Domina a forma lógica característica do pensamento ma-
temático e, tem conhecimentos dos pressupostos da Psicologia 
Cognitiva de modo a compreender as potencialidades de raciocínio 
em cada faixa etária. Em outras palavras, é capaz de, por um lado, 
favorecer o desenvolvimento de raciocínio de seus alunos e, por 
outro lado, não extrapolar as exigências de rigor a ponto de gerar 
insegurança nos seus alunos em relação à matemática. 

· Possui familiaridade e refl exão sobre metodologias e ma-
teriais diversifi cados de apoio ao ensino de modo a poder decidir, 
diante de cada conteúdo específi co e cada classe particular de 
alunos, qual o melhor procedimento pedagógico para favorecer 
a aprendizagem signifi cativa de matemática, estando preparado 
para avaliar os resultados de suas ações por diferentes caminhos 
e de forma continuada. 

· É capaz de observar cada aluno, procurando rotas alterna-
tivas de ação para levar seus alunos a desenvolver-se plenamente, 
com base nos resultados de suas avaliações, sendo assim motiva-
dor e visando o desenvolvimento da autonomia no seu aluno. 

· É engajado num processo de contínuo aprimoramento profi s-
sional, procurando sempre atualizar seus conhecimentos com abertura 
para a incorporação do uso de novas tecnologias e para adaptar o seu 
trabalho às novas demandas sócio-culturais e dos seus alunos.

4.5 HABILIDADES E COMPETÊNCIAS
Para formar profi ssionais com o perfi l desejado, o curso de 

Licenciatura em Matemática deve desenvolver nos seu alunos as 
seguintes habilidades ou competências:

· Pensamento heurístico competente: capacidade de enca-
minhar solução de problemas e explorar situações, fazer relações, 
conjecturar, argumentar e avaliar. Capacidade de formular problemas. 

· Domínio dos raciocínios algébrico, geométrico e combi-
natório de modo a poder argumentar com clareza e objetividade 
dentro destes contextos cognitivos. Ou seja, os alunos devem 
desenvolver capacidade dedutiva com sistemas axiomáticos, 
percepção geométrico-espacial, capacidade de empregar ensaio 
e erro como procedimento de busca de soluções e segurança na 
abordagem de problemas de contagem. 

· Capacidade de contextualizar e inter-relacionar conceitos 
e propriedades matemáticas, bem como de utilizá-los em outras 
áreas do conhecimento e em aplicações variadas. Em especial 
poder interpretar matematicamente situações ou fenômenos que 
emergem de outras áreas do conhecimento ou de situações reais. 

· Visão histórica e crítica da Matemática, tanto no seu estado 
atual como nas várias fases da sua evolução que lhe permita tomar 
decisões sobre a importância relativa dos vários tópicos tanto no 
interior da ciência matemática como para a aprendizagem signi-
fi cativa do estudante da escola fundamental e média. 

· Domínio dos conteúdos básicos de matemática, estatís-
tica, informática, física e pedagogia constantes, a seguir, no rol 
de conteúdos curriculares mínimos. É importante ressaltar que 
estes foram pensados de modo a garantir, não só os objetivos já 
elencados, como também propiciar o necessário distanciamento 
e visão abrangente de conteúdos além daqueles que deverão ser 
ministrados na escola fundamental e média. 

· Capacidade de utilização em sala de aula de novas tecno-
logias como vídeo, áudio, computador, internet entre outros. 

· Capacidade de desenvolver projetos, avaliar livros textos, softwa-
res educacionais e outros materiais didáticos. Capacidade de organizar 
cursos, planejar ações de ensino e aprendizagem de matemática. 

· Conhecimento dos processos de construção do conheci-
mento matemático próprios da criança e do adolescente. 

· Vivência direta com a estrutura escolar vigente no país. 
· Conhecimento das propostas ou parâmetros curriculares, 

bem como das diversas visões pedagógicas vigentes. Poder for-
mular a sua própria concepção diante das correntes existentes. 

5 CURRÍCULO
O currículo do Curso de Matemática - Licenciatura/CPAN 

é composto da Estrutura Curricular, Semestralização, Tabela de 
Equivalência das Disciplinas, Lotação das Disciplinas nos De-
partamentos e Ementário.

5.1 ESTRUTURA CURRICULAR: 
A Estrutura Curricular do Curso de Matemática - Licenciatura/

CPAN é a seguinte:

ANO DE IMPLANTAÇÃO: 2010
COMPONENTES CURRICULARES/DISCIPLINAS CH
1 CONTEÚDOS DE CULTURA GERAL E PROFISSIONAL
Introdução à Ciência da Computação 68
2 CONTEÚDOS DE FORMAÇÃO GERAL
Física I 85
Física II 85
Informática Aplicada ao Ensino de Matemática 68
3 CONTEÚDOS DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA
Álgebra 102
Álgebra Linear 68
Análise Real I 68
Análise Real II 68
Cálculo I 102
Cálculo II 68
Cálculo III 102
Estatística 68
Geometria Espacial 68
Geometria Plana 68
Inferência Estatística 68
Matemática Básica I 102
Matemática Básica II 102
Teoria dos Números 102
Vetores e Geometria Analítica 102
4 CONTEÚDOS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA
Educação Especial 68
Fundamentos de Didática 68
História da Matemática 68
LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais 68
Políticas Educacionais e Organização da Educação Básica 68
Psicologia e Educação 68
5 CONTEÚDOS DE DIMENSÕES PRÁTICAS
Atividades Complementares 255
Estágio Obrigatório no Ensino Fundamental I 136
Estágio Obrigatório no Ensino Fundamental II 119
Estágio Obrigatório no Ensino Médio I 119
Estágio Obrigatório no Ensino Médio II 119
Prática de Ensino em Matemática I 102
Prática de Ensino em Matemática II 68
Prática de Ensino em Matemática III 68
Prática de Ensino em Matemática IV 102
Prática de Ensino em Matemática V 68
Prática de Ensino em Matemática VI 85
6 COMPLEMENTARES OPTATIVAS
Para o acadêmico integralizar o Curso de Matemática - Licenciatura/CPAN deverá 
cursar, no mínimo, 204 horas de disciplinas complementares optativas do rol 
elencado e/ou disciplinas de outros cursos, desde que aprovadas pelo Colegiado 
de Curso do Curso de Matemática/CPAN.
Análise de Softwares Educativos de Matemática 68
Cálculo Numérico 68
Curiosidades, Jogos e Recreações Matemáticas 68
Desenho Geométrico 68
Equações Diferenciais Ordinárias 68
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COMPONENTES CURRICULARES/DISCIPLINAS CH
Espaços Métricos 68
Estrutura de Dados 68
Experimentos em Física 68
Introdução à Metodologia Científica 68
Introdução ao Eletromagnetismo 68
Laboratório de Matemática 68
Linguagem de Programação 68
Lógica 68
Lógica e Conjuntos 68
Matemática Financeira 68
Modelagem Estatística 68
Números Irracionais e Transcendentes 68
Pesquisa Operacional 68
Prática de Ensino em Física 68
Trabalho de Conclusão de Curso I 68
Trabalho de Conclusão de Curso II 68
Tópicos de Álgebra 68
Tópicos Especiais de Física 68
Tópicos Especiais de Matemática 68
Topologia Geral 68
Variáveis Complexas 68
LEGENDA: (CH) Carga horária; (CR) Créditos

 SEM DISCIPLINAS CH PRÉ-REQUISITOS
1º Geometria Plana 68

Matemática Básica I 102
Políticas Educacionais e Organização da 
Educação Básica

68

Prática de Ensino em Matemática I 102
Psicologia e Educação 68
SUBTOTAL 408  

2º Fundamentos de Didática 68 Psicologia e Educação
Geometria Espacial 68 Geometria Plana
Matemática Básica II 102
Prática de Ensino em Matemática II 68 Prática de Ensino em Matemática I
Vetores e Geometria Analítica 102
SUBTOTAL 408  

3º Cálculo I 102 Matemática Básica I
Educação Especial 68
Introdução à Ciência da Computação 68
Prática de Ensino em Matemática III 68 Prática de Ensino em Matemática II
Teoria dos Números 102 Matemática Básica I
SUBTOTAL 408  

4º Álgebra 102 Teoria dos Números
Cálculo II 68 Cálculo I
Física I 85 Cálculo I
Prática de Ensino em Matemática IV 102 Prática de Ensino em Matemática III
SUBTOTAL 357  

5º
Cálculo III 102

Cálculo II
Vetores e Geometria Analítica

Estágio Obrigatório no Ensino Fundamental I 136
Fundamentos de Didática
Prática de Ensino em Matemática IV

Estatística 68
Física II 85 Física I
SUBTOTAL 391  

6º Álgebra Linear 68 Vetores e Geometria Analítica

Estágio Obrigatório no Ensino Fundamental II 119
Estágio Obrigatório no Ensino 
Fundamental I

Inferência Estatística 68 Estatística
Prática de Ensino em Matemática V 68 Prática de Ensino em Matemática IV
SUBTOTAL 323  

7º Análise Real I 68 Cálculo I

Estágio Obrigatório no Ensino Médio I 119
Estágio Obrigatório no Ensino 
Fundamental II

História da Matemática 68
LIBRAS: Língua Brasileira de Sinais 68
SUBTOTAL 323  

8º Análise Real II 68 Análise Real I
Estágio Obrigatório no Ensino Médio II 119 Estágio Obrigatório no Ensino Médio I
Informática Aplicada ao Ensino de Matemática68
Prática de Ensino em Matemática VI 85 Prática de Ensino em Matemática V
SUBTOTAL 340

 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 255
COMPLEMENTARES OPTATIVAS 204

 TOTAL GERAL 3.417
LEGENDA: (SEM) Semestre; (CH) Carga horária

5.2.2 DISCIPLINAS COMPLEMENTARES OPTATIVAS 
COM PRÉ-REQUISITOS
COMPLEMENTARES OPTATIVAS CH PRÉ-REQUISITOS
Análise de Softwares Educativos de Matemática 68
Cálculo Numérico 68 Cálculo I
Curiosidades, Jogos e Recreações Matemáticas 68
Desenho Geométrico 68 Geometria Plana
Equações Diferenciais Ordinárias 68 Cálculo I
Espaços Métricos 68 Matemática Básica I
Estrutura de Dados 68 Introdução à Ciência da Computação
Experimentos em Física 68 Física I
Introdução à Metodologia Científica 68
Introdução ao Eletromagnetismo 68
Laboratório de Matemática 68
Linguagem de Programação 68 Introdução à Ciência da Computação
Lógica 68
Lógica e Conjuntos 68
Matemática Financeira 68
Modelagem Estatística 68 Estatística
Números Irracionais e Transcendentes 68
Pesquisa Operacional 68
Prática de Ensino em Física 68
Tópicos de Álgebra 68
Tópicos Especiais de Física 68
Tópicos Especiais de Matemática 68
Topologia Geral 68 Matemática Básica I
Trabalho de Conclusão de Curso I 68 Condicionado ao Regulamento do 

Trabalho de Conclusão de Curso
Trabalho de Conclusão de Curso II 68 Trabalho de Conclusão de Curso I
Variáveis Complexas 68 Cálculo I
LEGENDA: (SEM) Semestre; (CR) Créditos; (CH) Carga horária

5.3 TABELA DE EQUIVALÊNCIA DAS DISCIPLINAS
A Tabela de Equivalência das Disciplinas do Curso de Mate-

mática - Licenciatura/CPAN, a ser aplicada é a seguinte:
EM VIGOR PARA OS ACADÊMICOS 
VETERANOS DO ANO LETIVO DE 2010

CH
EM VIGOR PARA OS ACADÊMICOS 
INGRESSANTES A PARTIR DE 2010

CH

Álgebra 102 Álgebra 102
Álgebra Linear 68 Álgebra Linear 68
Análise Real I 68 Análise Real I 68
Análise Real II 68 Análise Real II 68
Atividades Complementares 200 Atividades Complementares 255
Cálculo I 102 Cálculo I 102
Cálculo II 68 Cálculo II 68
Cálculo III 102 Cálculo III 102
Educação Especial 68 Educação Especial 68
Estágio Obrigatório no Ensino 
Fundamental I

100
Estágio Obrigatório no Ensino 
Fundamental I

136

Estágio Obrigatório no Ensino 
Fundamental II

100
Estágio Obrigatório no Ensino 
Fundamental II

119

Estágio Obrigatório no Ensino Médio I 100 Estágio Obrigatório no Ensino Médio I 119
Estágio Obrigatório no Ensino Médio II 100 Estágio Obrigatório no Ensino Médio II 119
Estatística 68 Estatística 68
Políticas Educacionais e Organização 
da Educação Básica

68
Políticas Educacionais e Organização 
da Educação Básica

68

Física I 85 Física I 85
Física II 85 Física II 85
Fundamentos de Didática 68 Fundamentos de Didática 68
Geometria Plana 102 Geometria Plana 68
Geometria Espacial 68 Geometria Espacial 68
História da Matemática 68 História da Matemática 68
Informática Aplicada ao Ensino de 
Matemática

68
Informática Aplicada ao Ensino de 
Matemática

68

Inferência Estatística 68 Inferência Estatística 68
Introdução à Ciência da Computação 68 Introdução à Ciência da Computação 68
Matemática Básica I 102 Matemática Básica I 102

Matemática Básica II (CO) 85 Matemática Básica II 102
Prática de Ensino em Matemática I 
Prática de Ensino em Matemática II 

68
68

Prática de Ensino em Matemática I 
Prática de Ensino em Matemática II 

102
68

Prática de Ensino em Matemática III 
Prática de Ensino em Matemática IV 

68
68

Prática de Ensino em Matemática III
Prática de Ensino em Matemática IV

68
102

Prática de Ensino em Matemática V 68 Prática de Ensino em Matemática V 68
Prática de Ensino em Matemática VI 68 Prática de Ensino em Matemática VI 85
Psicologia e Educação 68 Psicologia e Educação 68
Teoria dos Números 102 Teoria dos Números 102
Vetores e Geometria Analítica 102 Vetores e Geometria Analítica 102
LEGENDA: (CH) Carga horária; (CO) Complementar optativa



 38 • BOLETIM DE SERVIÇO-UFMS Nº 5202 • SEXTA-FEIRA • 30 DE DEZEMBRO DE 2011

5.4 LOTAÇÃO DAS DISCIPLINAS NOS 
DEPARTAMENTOS:

A lotação das disciplinas do Curso de Matemática - Licen-
ciatura/CPAN nos departamentos é a seguinte:

DISCIPLINAS DEPARTAMENTOS
Álgebra   DEX/CPAN
Álgebra Linear DEX/CPAN
Análise de Softwares Educativos de Matemática DEX/CPAN
Análise Real I DEX/CPAN
Análise Real II DEX/CPAN
Atividades Complementares DEX/CPAN
Cálculo I DEX/CPAN
Cálculo II DEX/CPAN
Cálculo III DEX/CPAN
Cálculo Numérico DEX/CPAN
Curiosidades, Jogos e Recreações Matemáticas DEX/CPAN
Desenho Geométrico DEX/CPAN
Educação Especial DED/CPAN
Equações Diferenciais Ordinárias DEX/CPAN
Espaços Métricos DEX/CPAN
Estágio Obrigatório no Ensino Fundamental I DEX/CPAN
Estágio Obrigatório no Ensino Fundamental II DEX/CPAN
Estágio Obrigatório no Ensino Médio I DEX/CPAN
Estágio Obrigatório no Ensino Médio II DEX/CPAN
Estatística DEX/CPAN
Estrutura de Dados DEX/CPAN
Experimentos em Física DEX/CPAN
Física I DEX/CPAN
Física II DEX/CPAN
Fundamentos de Didática DED/CPAN
Geometria Espacial DEX/CPAN
Geometria Plana DEX/CPAN
História da Matemática DEX/CPAN
Inferência Estatística DEX/CPAN
Informática Aplicada ao Ensino de Matemática DEX/CPAN
Introdução à Ciência da Computação DEX/CPAN
Introdução à Metodologia Científica DEX/CPAN
Introdução ao Eletromagnetismo DEX/CPAN
Laboratório de Matemática DEX/CPAN
LIBRAS: Língua Brasileira de Sinais DHL/CPAN
Linguagem de Programação DEX/CPAN
Lógica DEX/CPAN
Lógica e Conjuntos DEX/CPAN
Matemática Básica I DEX/CPAN
Matemática Básica II DEX/CPAN
Matemática Financeira DEX/CPAN
Modelagem Estatística DEX/CPAN
Números Irracionais e Transcendentes DEX/CPAN
Pesquisa Operacional DEX/CPAN
Políticas Educacionais e Organização da Educação Básica DED/CPAN
Prática de Ensino em Física DEX/CPAN
Prática de Ensino em Matemática I DEX/CPAN
Prática de Ensino em Matemática II DEX/CPAN
Prática de Ensino em Matemática III DEX/CPAN
Prática de Ensino em Matemática IV DEX/CPAN
Prática de Ensino em Matemática V DEX/CPAN
Prática de Ensino em Matemática VI DEX/CPAN
Psicologia e Educação DPS/CPAN
Teoria dos Números DEX/CPAN
Tópicos de Álgebra DEX/CPAN
Tópicos Especiais de Física DEX/CPAN
Tópicos Especiais de Matemática DEX/CPAN
Topologia Geral DEX/CPAN
Trabalho de Conclusão de Curso I DEX/CPAN
Trabalho de Conclusão de Curso II DEX/CPAN
Variáveis Complexas DEX/CPAN
Vetores e Geometria Analítica DEX/CPAN




