
  
  

Equivalências entre Unidades Curriculares (UC)do Curso de Matemática – 
LICENCIATURA  

Ensino remoto emergencial com UCs previstas na Matriz Curricular do curso. 

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL CURRÍCULO 2011/2019 

Unidade Curricular 
Carga horária 

(em horas 
aula) 

Unidade Curricular 
Carga horária 

(em horas 
aula) 

Análise A +Análise B1 54+54 Análise 1 (Currículo 2019) 72 
Análise A +Análise B2 54+54 Análise (Currículo 2011) 108 

Cálculo 4 72 Cálculo 4 72 
Didática da Matemática 72 Didática da Matemática 01 72 
Equações Diferenciais 72 Equações Diferenciais 72 

Física 72 Física3 72 
Geometria Espacial 72 Geometria Espacial 72 

Geometria Plana 72 Geometria Plana 72 
História da Matemática 72 História da Matemática 72 

Libras 72 Libras 72 
Matriz, Sistemas e 

Determinantes 72 Matriz, Sistemas e 
Determinantes 72 

Modelagem no ensino de 
Matemática 72 Modelagem no ensino de 

Matemática 72 

Matemática A +Matemática B4 36+36 Pré-Cálculo 1 72 
Psicologia da Educação 02 72 Psicologia da Educação 2 72 

Supervisão de Estágio 3 36 Supervisão de Estágio 3 36 
Trigonometria A + Trigonometria 

B5 36+36 Trigonometria 72 

 
1 Conforme proposta do docente responsável pela UC, aprovada pelo Colegiado em reunião do 
dia 20 de agosto de 2020, é necessário cursar as duas unidades curriculares para obter 
equivalência para a indicada no Currículo 2019. Contudo, o Colegiado ressalta que o 
oferecimento da UC Análise B não será feito no primeiro período do ERE e, desse modo, não 
está garantido, mas está previsto, caso haja um segundo período de ensino remoto emergencial.    

2 Conforme proposta do docente responsável pela UC, aprovada pelo Colegiado em reunião do 
dia 20 de agosto de 2020, é necessário cursar as duas unidades curriculares para obter 
equivalência para a indicada no Currículo 2019. Contudo, o Colegiado ressalta que o 
oferecimento da UC Análise B não será feito no primeiro período do ERE e, desse modo, não 
está garantido, mas está previsto, caso haja um segundo período de ensino remoto emergencial.    

3 Unidade curricular obrigatória para Currículo 2011 e optativa para Currículo 2019. 

4 Conforme proposta do docente responsável pela UC, aprovada pelo Colegiado em reunião do 
dia 20 de agosto de 2020, é necessário cursar as duas unidades curriculares para obter 
equivalência para a indicada no Currículo 2019. Contudo, o Colegiado ressalta que o 
oferecimento da UC Matemática B não será feito no primeiro período do ERE e, desse modo, 
não está garantido, mas está previsto, caso haja um segundo período de ensino remoto 
emergencial.   

5 Conforme proposta do docente responsável pela UC, aprovada pelo Colegiado em reunião do 
dia 20 de agosto de 2020, é necessário cursar as duas unidades curriculares para obter 
equivalência para a indicada no Currículo 2019. Contudo, o Colegiado ressalta que o 
oferecimento da UC Trigonometria  B não será feito no primeiro período do ERE e, desse modo, 



  
  
 

Equivalências entre Unidades Curriculares do Curso de Matemática  - 
LICENCIATURA - e outros cursos da UFSJ 

Os pedidos serão analisados de modo individual, tendo em vista a Resolução CONEP 
13/2015. 

 
 
 
 
 
 

 
não está garantido, mas está previsto, caso haja um segundo período de ensino remoto 
emergencial.  

 

 


