Bacharelado em
Matemática
Universidade Federal de São João del Rei

Em nome do corpo docente atuante no curso de
Bacharelado em Matemática, damos as boas
vindas e os parabéns pelo ingresso no Ensino
Superior, que você terá a oportunidade de cursar
em uma universidade pública, gratuita e de
qualidade.
Preparamos essa apresentação com informações
sobre o curso e para a sua vida acadêmica.
Na primeira semana do semestre letivo, faremos
um reunião para conversarmos melhor.
A Coordenação.

Coordenação
(até julho de
2022)

Página do
Curso de
Matemática
- UFSJ
Aqui você encontra todas as informações
sobre o curso: https://ufsj.edu.br/comat/

Objetivos do
curso

O curso de Matemática, grau acadêmico Bacharelado,
foi criado pela Resolução nº 018, de 24 de junho de
2019 do Conselho Universitário (CONSU) da
Universidade Federal de São João del-Rei.
Com duração de 4 anos (8 semestres), o curso oferece
20 vagas anuais com entradas no segundo semestre e
se concentra na formação de futuros pesquisadores e
professores do ensino superior nas diversas áreas da
Matemática e áreas afins.
Além disso, também proporciona uma formação sólida
para que seus egressos encontrem oportunidades de
trabalho fora do ambiente acadêmico, como por
exemplo, no setor empresarial, onde tem-se buscado
cada vez mais o perfil de um profissional com
capacidade de abstração e habilidades para formular e
resolver problemas em diferentes áreas do
conhecimento.

• Grau Acadêmico: Bacharelado.
• Modalidade: Educação Presencial (EDP).
• Oferta: Contínua (anual).
• Titulação: Bacharel em Matemática.

Identificação
do curso

• Linhas de Formação Específica (Ênfases): não
se aplica.
• Turno: Integral (tarde e noite).
• Número de Vagas Oferecidas e Periodicidade:
20 vagas oferecidas anualmente no segundo
semestre do ano letivo.
• Carga Horária Total: 2658 horas.
• Prazos de Integralização Padrão e Máximo: A
integralização do currículo deve ocorrer num
período médio de oito semestres
• Equivalência Hora-aula: 55 minutos, conforme
a Resolução CONEP nº 022 de 31/07/2013.

Unidades Curriculares

Teórica

Prática

Total

Carga horária (h)

Disciplinas
TCC
Atividades Acadêmicas
C.H. Total

2310
2310

99
99

2475
13
170
2658

Organização curricular (Currículo 2019)
Veja o fluxograma do curso

O currículo do curso de
Matemática assegura o
desenvolvimento de temas dos
diferentes âmbitos do
conhecimento profissional de
um matemático, de acordo
com o perfil, competências e
habilidades anteriormente
descritos, levando-se em
consideração as orientações
apresentadas para a
estruturação do curso.

Nome da Unidade
Curricular

Teórica

Prática

Teórica

Prática

Tipo

Total

Total

Natureza

Modo de Oferecimento

Un. Acadêmica Responsável

Você fará essas
quatro disciplinas no
1º período do curso

Período

Grade
curricular
1º período
2022/2

1°

Combinatória e
Matemática Financeira

49,5

16,5

66

54

18

72

Não há

Dis.

Obr.

Normal

DEMAT

1°

Matrizes, Sistemas e
Determinantes

49,5

16,5

66

54

18

72

Não há

Dis.

Obr.

Normal

DEMAT

1°

Pré-Cálculo 1

66

-

66

72

-

72

Não há

Dis.

Obr.

Normal

DEMAT

1°

Trigonometria

49,5

16,5

66

54

18

72

Não há

Dis.

Obr.

Normal

DEMAT

Carga horária
(h)

Carga horária
(ha)
Pré-requisito
ou
Correquisito#

Horário das aulas disponível na aba Período 2022/02

As informações sobre o semestre letivo de 2022/2
estão disponíveis na aba Período 2022/2 na página
da COMAT.
• Resolução CONEP 022/2021: Institui e
regulamenta procedimentos acadêmicos no
âmbito dos Cursos de Graduação da UFSJ e dá
outras providências.
• Calendário Acadêmico 2022 da Graduação
Esteja atento/atenta ao calendário acadêmico. Ele
traz todas as datas importantes para o ano letivo.

As fichas das disciplinas
desse semestre letivo
estão disponíveis na aba
Período 2022/02 na
página da COMAT.
Nas fichas estão todas as
informações sobre as
disciplinas que você vai
cursar neste semestre
letivo.

Gestão da vida acadêmica

A página da Divisão
de
Acompanhamento
e Controle
Acadêmico (DICON)
tem as informações
que você precisa
para sua vida
acadêmica na UFSJ.

Gestão da vida acadêmica
• No SIGAA você tem acesso a
• Carteirinha estudantil (biblioteca e restaurante universitário)
• Sistema para controle de notas e faltas
No primeiro acesso, login e senha são o seu CPF.
• Acesso ao Portal Didático
• Espaço on-line das disciplinas
• Acesso com login e senha iguais aos do CONTAC

Gestão da vida acadêmica
• A UFSJ oferece apoio estudantil (auxílios, atendimento psicológico) por
meio da Pró-reitoria de assuntos estudantis (PROAE).
• A representação estudantil é feita
• Pelo Centro Acadêmico dos cursos de Matemática (CAMAT), no
âmbito do curso
• Pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE), no âmbito da UFSJ.

Esteja sempre atento(a) à página da COMAT e ao
e-mail que você informou no ato da matrícula.
Toda a comunicação será feita por essas duas vias.
Em caso de dúvidas, encaminhe uma mensagem
para a COMAT (comat@ufsj.edu.br).

Desejamos a todos(as) os(as) ingressantes e a
todos os(as) estudantes(as) dos cursos de
Matemática um ótimo semestre letivo.
A Coordenação do curso se mantém à disposição
para orientar no que for necessário.

Sejam bem-vindas e bem-vindos!

