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Em nome do corpo docente atuante no curso de
Licenciatura 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 



Página do 
Curso de 
Matemática
- UFSJ

Aqui você encontra todas as informações 
sobre o curso: https://ufsj.edu.br/comat/

https://ufsj.edu.br/comat/


Autorização e 
reconhecimento 
do curso



Objetivos do 
curso

O curso de Matemática da UFSJ forma o professor de 
Matemática para atuar na educação básica, numa 
perspectiva que procura relacionar as questões 
específicas ligadas ao conteúdo a ser ensinado e os 
aspectos educacionais mais amplos envolvidos no 
ensino e aprendizagem da Matemática.
O curso de Matemática, autorizado em outubro de 
2001 e reconhecido em maio de 2005, é oferecido na 
UFSJ desde 2002. A cada ano são disponibilizadas, no 
processo seletivo desta universidade, 40 vagas para o 
curso, que é oferecido exclusivamente em turno 
noturno. Nesses vinte anos de existência, o curso tem 
aproximadamente 200 professores de Matemática 
egressos. 



Identificação 
do curso

• Grau Acadêmico: Licenciatura.

• Modalidade: Educação Presencial (EDP). 

• Oferta: Contínua (anual).

• Titulação: Licenciado em Matemática.

• Linhas de Formação Específica (Ênfases): não 
se aplica.

• Turno: Noturno. 

• Número de Vagas Oferecidas e Periodicidade:
40 vagas oferecidas anualmente no primeiro 
semestre do ano letivo. 

• Carga Horária Total: 3207 horas. 

• Prazos de Integralização Padrão e Máximo: A 
integralização do currículo deve ocorrer num 
período médio de nove semestres 

• Equivalência Hora-aula: 55 minutos, conforme 
a Resolução CONEP nº 022 de 31/07/2013.



Organização 
curricular 
(Currículo 
2019)

Veja o 
fluxograma

Conforme o artigo 13 da Resolução CNE/CP nº 2, de 1º 
de julho de 2015, 3.207 (três mil e duzentas e vinte de 
duas) horas do curso compreendem: 
• I - 407 (quatrocentas e duas) horas de prática como 

componente curricular, distribuídas ao longo do 
processo formativo ;

• II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio 
supervisionado;

• III - 2.200 (duas mil e duzentas e cinco) horas 
dedicadas às atividades formativas estruturadas pelos 
núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 da 
referida Resolução: núcleo de estudos de formação 
geral e núcleo de aprofundamento e diversificação de 
estudos das áreas de atuação profissional;

• IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-
práticas de aprofundamento.

https://ufsj.edu.br/comat_lic/fluxograma.php


Devido à crise sanitária causada pela pandemia de 
COVID-19, a definição sobre o oferecimento das 
atividades acadêmicas dos cursos de Matemática, 
se de forma remota ou presencial, será feita de 
forma oficial até fevereiro de 2022 e divulgada na 
página da COMAT.
Assim, esteja sempre atento à página da COMAT e 
ao e-mail que você informou no ato da matrícula. 
Toda a comunicação será feita por essas duas vias. 
O email da COMAT é comat@ufsj.edu.br.

https://ufsj.edu.br/comat/
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1° Pré-Cálculo 1 66 0 66 72 0 72 Não há Dis. Obr. Nor. DEMAT

1° Combinatória e 
Matemática Financeira

49,5 16,5 66 54 18 72 Não há Dis. Obr. Nor. DEMAT

1°
Matriz, Sistemas e 

Determinantes 
49,5 16,5 66 54 18 72

Não há Dis. Obr. Nor. DEMAT

1° Procedimentos 
acadêmico-científicos

33 0 33 36 0 36 Não há Dis. Obr. Nor. DEMAT

1°
Políticas Educacionais no 

Brasil
33 33 66 36 36 72

Não há Dis. Obr. Nor. DECED

Você fará essas cinco 
disciplinas em 2022/1

Horário das aulas disponível na aba Período 2022/1

https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/comat/horario-comat-2022-01%20certo(1).pdf
https://ufsj.edu.br/comat/periodo_202201.php


As informações sobre o semestre letivo de 2022/1 
estão disponíveis na aba Período 2022/1 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. 

https://ufsj.edu.br/comat/periodo_202201.php
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/comat/Res022Conep2021_Revisa_Resoluo_012-2018%20(3).pdf
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/comat/Res027Conep2021_Aprova_o_calendario_academico_de_graduao_2022_-_primeira_revis%20(4).pdf


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.

https://www.ufsj.edu.br/dicon/quem_somos.php


Gestão da vida acadêmica

• No CONTAC 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

https://minha.ufsj.edu.br/minha_ufsj/
https://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/site/?utm_source=site&utm_medium=acessorapido&utm_campaign=portal_didatico


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.

https://www.ufsj.edu.br/proae/
https://www.facebook.com/camatufsjoficial/
https://ufsj.edu.br/dce/


Desejamos a todos os ingressantes e a todos dos 
estudantes 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!


