
O estudo da Matemática é uma das mais tradicionais áreas do pensamento humano dentro do ensino. Ao mesmo tempo, é 
sempre atual e usada como linguagem básica para a construção de outras ciências.

Por tudo isso, o profissional da área possui um amplo mercado de trabalho, tanto na esfera pública (municipal e estadual), 
quanto no ensino privado.

O papel do professor de Matemática mudou. A formação do profissional também.

A Universidade La Salle te convida a percorrer uma trajetória inovadora de formação profissional para fazer, aprender e se 
surpreender de forma transformadora durante a graduação. 

CONHEÇA A NOVA PROPOSTA:

Os Ciclos são formados por Módulos, outra palavra nova por aqui, mas que não tem mistério: o módulo é um grupo de dis-
ciplinas, projetos e estágios interligados.

Você iniciará o curso pelo Ciclo 1, podendo escolher o módulo do ciclo que contém as disciplinas mais atrativas no momen-
to*. Após cursar todos os módulos, poderá partir para o próximo ciclo. 

Tem outra novidade que dará um plus na tua formação: o Projeto Integrador

O curso de Matemática tem três Projetos Integradores. 

O que são?

Você será desafiado a resolver problemas reais na tua área de atuação, articulando os conhecimentos dos módulos tra-
balhados até o momento

A sementinha do empreendedorismo que já era plantada no solo fértil da criatividade dos alunos ao longo do curso, 
ganhou um momento especial.

As experiências empreendedoras, temas globais contemporâneos e comunicação e linguagem compõem o chamado Eixo 
de Formação Transversal. 

Serão disciplinas para expandir os teus conhecimentos para além dos conteúdos específicos.

O curso também é norteado por dois Eixos de Formação Específica:

Uma nova forma de valorizar o novo profissional de Matemática: versátil, criativo e empreendedor.

O currículo também visa os resultados concretos dessa experiência na sociedade. 

Já pensou em ter o teu nome gravado na história de pessoas que se beneficiaram pelo teu trabalho?

O currículo de Matemática conta com atividades de Extensão que acontecerão ao longo das disciplinas e também nos 
Projetos Integradores.

Ações que contribuirão para a transformação social local e enriquecerão a tua formação integral.

Falar de Matemática é falar de um olhar atento e global. A teoria é muito importante na formação do profissional, pois o 
avanço da tecnologia motiva as inovações na Educação a todo o momento.

Esqueça o modelo tradicional de currículo!  
Agora, o curso foi organizado como um mapa que articula conhecimentos, habilidades e atitudes

APRENDER COM UM NOVO MAPA DO CONHECIMENTO

Você possui habilidades, 
conhecimentos e 

atitudes que construiu ao 

longo da vida.
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Durante o curso nós te ajudaremos a 

desenvolver novas habilidades conhecimentos 
e atitudes para ser o profissional...
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...com as competências necessárias 

para solucionar problemas reais em 

diferentes situações no mercado de 

trabalho e na vida.
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MATEMÁTICA

(*) No semestre 2020/1 será ofertado um Módulo do curso.

UNIVERSIDADE

FAZER, SIM!

TEORIA + EXPERIÊNCIA
Como você já viu, acontece dentro e fora da sala de aula.

CONECTIVIDADE COM O PROJETO INTEGRADOR

SURPREENDER-SE COM A QUEBRA DE PARADIGMAS

EIXO DE FORMAÇÃO TRANSVERSAL

EIXOS DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

A TUA EVOLUÇÃO VAI ACONTECER EM 

3 CICLOS   DE APRENDIZAGEM.

CONFIRA OS CICLOS E OS

MÓDULOS DO TEU CURSO:

MÓDULO – COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO
O Módulo vai focar na tua capacidade de expressar-se escrita e oralmente com clareza e 

precisão, alinhando com o desenvolvimento das tuas habilidades como professor de 

matemática.

MÓDULO  – MATEMÁTICA E SOCIEDADE
Você terá a oportunidade de desenvolver habilidades empreendedoras e financeiras. Inicará a 

tua jornada nos estudos específicos de Matemática e aplicará teus conhecimentos em um 

projeto integrador envolvendo os temas abordados até o momento.

MÓDULO  – FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA
Este Módulo aprofundará o estudo dos conceitos de álgebra, álgebra linear, geometria, 

trigonometria, números complexos, cálculo diferencial e integral e física, sempre buscando 

relações com aplicações em outras áreas de conhecimento e com a prática de sala de aula na 

Educação Básica.

MÓDULO – RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Neste módulo os conceitos da geometria analítica, cálculo diferencial e integral, cálculo 

numérico, métodos estatísticos, aritmética e teoria dos números serão abordados sob a 

perspectiva da resolução de problemas. Ou seja, você terá a oportunidade de vivenciar como a 

aprendizagem da Matemática pode contribuir para o exercício da tua cidadania.

MÓDULO – RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA
Será o momento de relacionar os conteúdos matemáticos estudados ao longo do curso e 

perceber a prática docente de Matemática como um processo dinâmico, um espaço de criação 

e reflexão.

MÓDULO – PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Neste módulo serão abordadas as tendências em Educação Matemática, através da discussão 

de pesquisas que estão sendo desenvolvidas na atualidade. Também acontecerá a vivência com 

modelagem matemática e estágio.

MÓDULO – ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO MATEMÁTICO
Neste módulo os conceitos matemáticos são aprofundados, oferecendo uma sólida formação 

de conteúdos de Matemática associada a uma formação que te prepare para enfrentar os 

desafios das rápidas transformações da sociedade, sempre relacionando com o contexto 

educacional enfatizado através de Projeto de Extensão.
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MÓDULO – INCLUSÃO E PRÁTICAS
Você verá a relação entre a teoria estudada nos módulos anteriores e a prática pedagógica do 

professor de Matemática. O desenvolvimento de estágio

e o Projeto Integrador que integram o percurso formativo contribuem para a discussão do papel 

do educador matemático na sociedade atual.
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CICLO
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Comunicação e Linguagem
Currículo e planejamento da Ação Educativa
Tecnologias Digitais Emergentes e Ludicidade
Fundamentos da Educação
Psicologia da Aprendizagem

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
80
80

Necessidades Educativas Especiais e Inclusão 
Gestão Educacional e Políticas Públicas
Matemática Financeira
Projeto Integrador I
Sequências e Funções

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
80
80

Álgebra Linear
Cálculo I
Física I
Geometria
Trigonometria e Números Complexos

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
80
80

Aritmética e Teoria dos Números
Cálculo II
Cálculo Numérico
Geometria Analítica
Métodos Estatísticos e Probabilidade

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
80
80

Álgebra Moderna
Cálculo III
Lógica e Matemática Discreta
Projeto Integrador II

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
80

Cultura Surda e Linguagem Brasileira de Sinais
Estágio I
Projeto Integrador III
Tendências em Educação Matemática

DISCIPLINA HORAS
80
100
80
80

Estágio II
Fundamentos de Análise Matemática
Modelagem Matemática
Optativa

DISCIPLINA HORAS
150
80
80
80

Estágio III
Filosofia e História da Matemática
Temas Globais Contemporâneos
Experiência Empreendedora 

DISCIPLINA HORAS
150
80
80
80

Aspectos Socioculturais das Relações Internacionais 
Desenvolvimento do Pensamento Lógico Matemático 
Educação Intercultural e Direitos Humanos 
Fundamentos de Inglês

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
80
80Metodologia do Ensino da Matemática

Projeto Integrador: Olimpíada de Matemática
Você irá compreender como se dá o planejamento, execução e avaliação de Olimpíadas de Matemática, incluindo  

elaboração e análise de propostas de avaliação da aprendizagem de Matemática para a Educação Básica.

Projeto Integrador: Clube de Matemática
Uma oportunidade para aplicar os teus conhecimentos! Nas reuniões do Clube de Matemática você poderá ampliar a 

visão sobre a contribuição que a aprendizagem da Matemática pode oferecer à formação dos indivíduos para o exercício 

de sua cidadania.

Projeto Integrador: Matemática: Educação Financeira e Empreendedorismo na Comunidade
O projeto será desenvolvido a partir de situações problema escolhidas por meio de estudo de caso. Você poderá aplicar 

os conceitos desenvolvidos nos dois primeiros módulos, com o objetivo de utilizar a matemática como instrumento de 

interpretação e intervenção na sociedade, melhorando a qualidade de vida das pessoas.

CONHECIMENTO
MATEMÁTICO

PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS


