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EMENTA

Seminários direcionados a temas relacionados à estrutura curricular de cursos
de matemática, à profissão e aos atributos do matemático; os principais problemas
do ensino superior de Matemática no Brasil; o educador/pesquisador na sociedade
atual; aspectos relevantes da História e Filosofia da Matemática; tendências
pedagógicas e político-ideológicas que influenciam a educação superior.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

SEMINÁRIO 1: “Estrutura curricular de cursos de Matemática no Brasil – avanços e
perspectivas” – Prof. Wagner Valente (UNIFESP)
SEMINÁRIO 2: “A pesquisa em História da Matemática no Brasil – histórico e cenário
atual” – Prof. Sergio Nobre (UNESP)
SEMINÁRIO 3: “O profissional da Matemática – quem é? O que faz?”
SEMINÁRIO 4: “Panorama da pesquisa matemática na sociedade atual”
SEMIINÁRIO 5: “Introdução à Filosofia da Matemática” – José Henrique Franco
(Mestrando em Filosofia/UFSJ)
SEMINÁRIO 6: “História da Matemática na formação de professores – possíveis
contribuições” – Prof. Iran Abreu Mendes (UFRN)
SEMINÁRIO 7: “Desafios e possibilidades do ensino superior de Matemática no
Brasil”



SEMINÁRIO 8: “Panorama histórico da formação de professores de Matemática no
Brasil” – Prof. Paulo Henrique Apipe (Doutorando em História da Educação
Matemática – UFMG)

Obs: As pessoas cujos nomes estão indicados já confirmaram participação nos
seminários.

OBJETIVOS

Discutir e avaliar o papel do profissional de matemática na Sociedade
Brasileira, considerando aspectos políticos, econômicos e sociais; apresentar e
discutir questões centrais relacionadas às práticas educativas no ensino superior em
suas vinculações com o exercício da cidadania; fornecer ao discente um contato e
análise crítica do campo de produção de conhecimento em Matemática e do
exercício profissional do matemático, inclusive no ensino superior; compreender as
posições filosóficas no que diz respeito ao conhecimento matemático.

METODOLOGIA

A UC será desenvolvida por meio do Portal Didático da UFSJ e será disponibilizado
e-mail para contato com os alunos. O conteúdo proposto será desenvolvido por meio
de atividades síncronas, em forma de seminários e debates, e assíncronas, onde
serão realizados debates via fóruns de discussão on-line. Serão realizados quatro
turnos de dois seminários cada, intercalados por uma sessão plenária de debates.
Essas serão as atividades síncronas e serão oferecidas no horário da disciplina,
estipulado pela COMAT. Para explicitar o cumprimento da carga horária, distribuída
nas atividades síncronas e assíncronas, anexamos a este Plano de Ensino um
cronograma detalhado, onde consideramos uma média de 3 horas semanais de
dedicação do discente. Os seminários serão realizados por meio da plataforma
https://meet.google.com. As interações assíncronas serão realizadas/propostas no
Portal Didático. Por meio dos debates on-line, via fóruns de discussão, e também dos
debates nas interações síncronas a respeito dos temas abordados nos seminários, os
alunos serão incentivados a dialogar com os pares, a exporem suas ideias e suas
dúvidas, a refletir sobre os conteúdos trabalhados e confrontar diferentes pontos de
vista. Serão criados dois tipos de fóruns:

Fórum de notícias - para publicar as principais informações sobre a dinâmica da
unidade curricular, como, por exemplo, datas de avaliações, agenda de atividades,
divulgação de eventos etc.

Fórum temático de debates - utilizado para aprofundar os conteúdos abordados, de
forma a manter as interações on-line e permitir a compreensão dos conteúdos
abordados de forma interativa. Nesse espaço, também, poderão ser colocadas as
indicações de leituras, textos, vídeos, recursos educacionais ou outros materiais
relevantes para que o discente consiga se apropriar dos assuntos e participe do
fórum de modo mais ativo.

https://meet.google.com/


De acordo com a Resolução 007, CONEP/2020, que regulamenta o Ensino Remoto
Emergencial, será estabelecido o prazo máximo para a entrega das atividades
avaliativas, considerando questões que podem resultar no atraso do processo de
entrega (instabilidade da rede etc.) e esses prazos podem ser estendidos para os
discentes com diferença funcional conforme orientação do Setor de Inclusão e
Assuntos Comunitários - SINAC.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

Os alunos serão avaliados através dos seguintes instrumentos:

- produção de resumos analíticos dos seminários (4 pontos) – após cada turno de
seminários, o aluno deverá escolher um dos seminários assistidos e produzir um
resumo analítico sobre o tema abordado;

- produção de um trabalho final, cujo formato pode ser o de texto escrito (ensaio ou
dissertação), portifólio ou produção audiovisual, acerca de um dos temas constantes
no programa da disciplina; (4 pontos);

- participação no Fórum Temático de debates (2 pontos).

A nota final será a soma das notas obtidas nessas avaliações. Será aprovado o aluno
que obtiver média igual ou superior a 6 e 75% de frequência às aulas. De acordo com
a Resolução 007, CONEP/2020, o registro da frequência do discente se dará por meio
do cumprimento das atividades propostas, e não pela presença durante as atividades
síncronas, sendo que o discente que não concluir 75% das atividades propostas será
reprovado por infrequência.

Ao final do semestre, o aluno poderá fazer uma avaliação substitutiva, que constará
da produção de um texto escrito sobre temas tratados durante o semestre. Caso seja
favorável ao aluno, a nota obtida nessa avaliação deverá substituir a menor das
notas obtidas nas duas primeiras avaliações (resumos analíticos ou trabalho final),
servindo assim, para elevar a sua média final.
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Ed. Cultura Acadêmica.

_______________________ _______________________
Assinatura do professor Assinatura do Coordenador

Data ____/_____/_____ Data ______/______/_______

https://www.google.com.br/search?q=Simon+Singh&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SMouNjJTAjONLIuNDLVkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxcgdn5ubnKQRn5qVn7GBlBAAybr3oRwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjYzauM3IztAhU6IbkGHcq5CHYQmxMoATAQegQIGBAD


CRONOGRMA

Semana Interações assíncronas Atividades síncronas

01

Fórum de debates: Apresentar os alunos;
apresentar a dinâmica dos encontros

síncronos; apresentar o Plano de Ensino;
descrever as interações síncronas e

assíncronas; descrever os fóruns que serão
utilizados e a maneira de participar; comentar
as referências a serem utilizadas no curso e a
forma de disponibilizá-las; apresentar os

temas e formatos dos seminários.

(1 ha)

SEMINÁRIO 1:
Estrutura curricular de cursos de
Matemática no Brasil – avanços

e perspectivas.
(Prof. Wagner Valente-UNIFESP)

(1,5 ha)

02

Fórum de debates

(1ha)

SEMINÁRIO 2:
A pesquisa em História da

Matemática no Brasil – histórico
e cenário atual.

(Prof. Sergio Nobre – UNESP)

(1,5ha)

03

Fórum de debates

(1ha)

Discussão em plenária

(1,5ha)

04 Fórum de debates

(1ha)

SEMINÁRIO 3:
O profissional da Matemática –

quem é? O que faz?

(1,5 ha)

05 Fórum de debates

(1ha)

SEMINÁRIO 4:
Panorama da pesquisa

matemática na sociedade atual

(1,5 ha)
06 Fórum de debates

(1ha)

Discussão em plenária

(1,5ha)

07 Fórum de debates

(1ha)

SEMIINÁRIO 5:
Introdução à Filosofia da

Matemática
(José Henrique Franco)

(1,5 ha)



8

Fórum de debates

(1ha)

SEMINÁRIO 6:
História da Matemática na
formação de professores –
possíveis contribuições

(Prof. Iran Abreu Mendes-UFRN)

(1,5 ha)

09 Fórum de debates

(1ha)

Discussão em plenária

(1,5ha)

10

Fórum de debates

(1ha)

SEMINÁRIO 7:
Desafios e possibilidades do

ensino superior de Matemática
no Brasil

(1,5 ha)

11

Fórum de debates

(1ha)

SEMINÁRIO 8:

Panorama histórico da formação
de professores de Matemática

no Brasil.

(Prof. Paulo Apipe)

(1,5 ha)

12

Fórum de debates

(1ha)

Discussão em plenária

Avaliação do curso

(1,5 ha)

Distribuição da carga horária (36 ha):

- aulas síncronas: 18 ha (50% da carga horária)

- interações assíncronas: 12 ha (34% da carga horária)

- participação nos fóruns e tarefas avaliativas: 6 ha (16% da carga horária)

Observação: a ordem de apresentação dos seminários poderá ser alterada, a depender da
disponibilidade dos conferencistas. Ainda não temos a confirmação de todos os convidados.
Também poderá haver alteração no título, a critério do palestrante, mas os temas deverão
ser mantidos.


