
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 



 

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE 

A UNINORTE foi credenciada como Centro Universitário em 2004, recebendo o conceito máximo do Ministério 
da Educação e Cultura (MEC). Em 2010, recebeu o credenciamento para atuar na Educação a Distância, tendo 
portaria de recredenciamento publicada. Nesse interim, a IES já conquistara o reconhecimento social pelo 
desempenho que vinha desenvolvendo na área do ensino superior privado.  

Em 2001, a UNINORTE implantou a Pós-Graduação Lato Sensu com a oferta gradativa de cursos, além de 
desenvolver atividades de iniciação científica, conforme política institucional, prevista no Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI). 

A UNINORTE em 2008 passou a ser integrante da rede global líder em ensino superior, a Laureate International 
Universities (LIU), presente em diversos países e com mais de 1 milhão estudantes, oferecendo cursos 
presenciais e a distância. 

A visão da UNINORTE é ser referência no ensino superior de qualidade na Amazônia, formando profissionais 
para o mercado global. Enquanto sua missão é atuar por meio da educação superior na promoção da cidadania 
e do desenvolvimento sustentável da Amazônia. 

Atualmente, O Centro Universitário do Norte – UNINORTE oferece cursos e atividades de ensino, iniciação 
científica e extensão, sendo a maior Instituição de Ensino Superior privado do Norte do país. Reforça sua 
atuação na sociedade com as atividades de extensão e responsabilidade social assumidas principalmente, 
pelas Clínicas-escola e pelo Núcleo de Prática Jurídica, com ampla repercussão no cenário local e regional. 

A estrutura acadêmica da UNINORTE constitui-se em três áreas de conhecimento: 

 Ciências Humanas e Sociais orientada para produzir, difundir e aplicar conhecimentos nas áreas de 
humanidade trata dos aspectos do ser humano como indivíduo e como ser social, do desenvolvimento 
sustentável e bem-estar da sociedade local, regional, nacional e internacional. 

 Ciências Exatas e Tecnologias forma profissionais com ênfase no raciocínio lógico e no estratégico, 
aspectos importantes para resolver e organizar melhor a sociedade. 

 Ciências da Saúde abrange os cursos da área da saúde para classificar e estudar a vida em todas as 
formas e evoluções. 

 

SOBRE O CURSO  

Atualmente, existe um déficit de docentes para o ensino médio no Brasil, particularmente nas disciplinas de 
Química, Física, Matemática e Biologia. Assim, é necessário ampliar o leque de opções para a formação de 
novos professores, de modo que venham atender a essa real e emergente realidade. No entanto, é necessário 
se preocupar não só com a formação de profissionais que dominem o componente curricular a ser ensinado, 
mas também que tenham uma formação pedagógica coerente com a especificidade de sua área de saber. Ou 
seja, por um lado é necessário formar o professor que compreenda não só a amplitude, dificuldade e 
abrangência dos conteúdos a serem ensinados, mas também que seja capaz de elaborar procedimentos 
metodológicos coerentes com o objeto de ensino específico. 

Assim, o licenciado em química deve ter uma formação sólida e abrangente no que diz respeito aos diferentes 
campos de atuação dos saberes químicos, pautada numa ação pedagógica coerente ao paradigma educacional 
da atualidade a fim de que, posteriormente, possa exercer uma aplicação pedagógica desse conhecimento no 
exercício profissional.  
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Para tanto, buscou-se elaborar uma proposta efetiva para a formação do professor para o ensino da 
Matemática, de maneira a atender à legislação e às novas exigências apontadas pela sociedade. As 
necessidades e problemas sociais serão o ponto de partida para reflexões teóricas, para busca de soluções e 
para a intervenção no sentido de tornar a sociedade cada vez mais justa, democrática, com o compromisso de 
superação das desigualdades sociais e atendimento à diversidade a alteridade humana. 

Dessa forma, o curso oferece disciplinas de formação pedagógica e de diferentes áreas de conhecimento da 
Matemática, visando formar professores aptos a intervir de maneira eficaz no processo educacional através 
de uma formação sólida norteada pelos princípios fundamentais das ciências puras e aplicadas, com o intuito 
de promover a melhoria da qualidade de vida do educando. O curso oferece ainda a capacitação para o uso 
de tecnologias e recursos computacionais aplicados ao ensino da matemática, sempre embasados em 
planejamento educacional adequado e adaptado 

 

OBJETIVO GERAL DO CURSO  

O licenciado em Matemática terá formação generalista, sólida e abrangente, em conteúdos contextualizados 
para o ensino da matemática, explorando a criticidade e a criatividade, considerando os aspectos políticos, 
econômicos, sociais, ambientais e culturais; que vão desde o contexto ético e humanística, em atendimento 
às demandas da sociedade. 

 

COMPETENCIAS DA ÁREA DE CONHECIMENTO E DO CURSO  

 

 

PÚBLICO ALVO  

 

O curso se destina a pessoas interessadas em adquirir competências e habilidades que as qualifiquem para o 
exercício da docência em Matematica. O mercado tem se comportado de maneira positiva na absorção de 
egressos do curso, que podem atuar nos setores público e privado. 
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DISCIPLINAS E EMENTÁRIO  

ÁLGEBRA  

Percorre estudos sobre o tratamento axiomático da Álgebra, aborda noções de lógica e conjuntos, além do 
conceito de grupos, subgrupos, anéis e subanéis, homomorfismos e isomorfismos e corpos. Discute a aplicação 
em situações-problema. 

ÁLGEBRA LINEAR  

Apresenta conceitos de sistemas lineares, espaços vetoriais e determinantes. Analisa as transformações 
lineares e dos conceitos de autovalores e autovetores, matrizes e suas aplicações em outras áreas do 
conhecimento. 

ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE  

Dedica-se à compreensão do pensamento combinatório e probabilístico. Explora o princípio fundamental da 
contagem, arranjos, permutações e combinações, além de números binomiais, distribuição binomial e 
probabilidade. 

ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA  

Trata da construção do conhecimento antropológico e o objeto da antropologia. Analisa a constituição da 
sociedade brasileira em suas dimensões histórica, política e sociocultural; a diversidade da cultura brasileira e 
o papel dos grupos indígena, africano e europeu na formação do Brasil. Enfatiza o papel dos Direitos Humanos. 

ASPECTOS SOCIAIS, POLÍTICOS E LEGAIS DA EDUCAÇÃO  

Analisa criticamente as políticas públicas de educação, que envolvem a organização escolar e a legislação 
educacional nos âmbitos nacional, estadual e municipal. Estuda as relações entre educação, estado e 
sociedade, a atual conjuntura da organização do trabalho, da organização social, político-econômica e seus 
vínculos com as propostas na área educacional.  

ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

Atividades práticas e/ou teóricas, relacionadas ao contexto do curso que contribuem na formação profissional 
mais ampla do aluno, envolvendo alternativa ou simultaneamente, produção, pesquisa, intercâmbio, visitas 
técnicas, participação em eventos e outras consideradas próprias ao curso. 

AVALIAÇÃO E CURRICULO  

Analisa as teorias do currículo, relacionando-as com a cultura escolar e a construção do conhecimento. Realiza 
estudo contextualizado do currículo e de diferentes abordagens da avaliação na educação brasileira 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL  

A disciplina retoma os conceitos de derivadas e integrais, apresenta as equações paramétricas e coordenadas 
polares, sequências infinitas e séries. Estuda ainda as equações diferenciais de 1ª ordem e as aplicações em 
outras áreas do conhecimento. 

COMUNICAÇÃO  

Estuda o processo comunicativo em diferentes contextos sociais. Discute o uso de elementos linguísticos 
adequados às peculiaridades de cada tipo de texto e situação comunicativa. Identifica e reflete sobre as 
estratégias linguístico-textuais em gêneros diversificados da oralidade e da escrita.  

DIDÁTICA  

Aborda a trajetória histórica da didática e suas relações com as concepções de conhecimento, educação, 
sociedade. Estuda a função social do ensino, as relações entre epistemologia, ciência, cotidiano e a 
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organização da ação pedagógica a partir dos temas transversais, do trabalho inter e transdisciplinar. Analisa 
os processos de ensinar e aprender e diferentes formas de organizar a ação educativa. 

DIDÁTICA DA MATEMÁTICA  

Apresenta as teorias que fundamentam o processo de ensino e da aprendizagem da matemática.  Debate a 
relação dessas teorias com a prática em sala de aula e propõe situações-problema para articulação entre teoria 
e prática. 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

Discute os aspectos pertinentes aos dilemas propostos pela legislação no que concerne à inclusão social, 
enfatizando os desafios para a constituição de uma escola inclusiva. Trata da complexidade social e as 
consequências do direito de aprender nos campos didático, pedagógico e educacional. Explora a 
fundamentação teórica e prática para a ação educativa direcionada a deficiências. 

EQUAÇÕES ALGÉBRICAS  

Discorre sobre álgebra e aritmética, álgebra e matemática, e a linguagem algébrica. Estuda números 
complexos, polinômios, fatoração, radiciação e potenciação. Dedica-se à equações, suas propriedades e 
resolução. 

ESTATÍSTICA DESCRITIVA  

Estuda conceitos necessários à análise exploratória de dados, variáveis aleatórias discretas e contínuas, análise 
bidimensional e distribuição de probabilidade. Explora a proposição de situações-problema para construção 
da aprendizagem significativa. 

FÍSICA GERAL  

A disciplina aborda os conceitos da cinemática, ondas mecânicas; Interferência de ondas, calor, energia e 
termodinâmica, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Explora a proposição de atividades e situações-problema 
para construção da aprendizagem significativa. 

FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS REAIS  

A disciplina aborda as funções reais de várias variáveis. Estuda os conceitos de limites e continuidades, 
derivadas parciais e integrais duplas e triplas, domínio e gráficos de funções de duas variáveis, limite e 
continuidade. Explora aplicações desses conceitos em várias áreas do conhecimento. 

FUNÇÕES EXPONENCIAIS E TRIGONOMÉTRICAS  

A disciplina estuda as funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas em diversas representações. 
Discute a importância e as aplicações desses modelos em outras ciências ou áreas, explorando situações-
problema e construção da aprendizagem significativa. 

FUNÇÕES POLINOMIAIS DE VARIÁVEL REAL  

A disciplina aborda os conceitos relacionados ao conjunto dos números reais e das funções polinomiais de 
uma variável real, e a derivada de funções reais de uma variável real. Realiza cálculos e explora suas aplicações. 

FUNDAMENTOS DA ANÁLISE MATEMÁTICA  

Estuda os conceitos inerentes ao tratamento e construção do conjunto dos números reais, importantes ao 
desenvolvimento da análise matemática. Percorre uma abordagem histórico-metodológica e discute a 
implementação na prática docente. 
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FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA LINEAR  

Estuda os fundamentos da álgebra linear, como o estudo das matrizes, determinantes e sistemas lineares, 
além das transformações lineares. Discute as aplicações desses fundamentos em diversas áreas do 
conhecimento. 

GEOMETRIA ANALÍTICA 

A disciplina retoma os conceitos da geometria euclidiana por meio das representações algébricas e gráficas. 
Discorre sobre o estudo do ponto, reta e as cônicas. Explora a proposição de situações-problema em diferentes 
contextos. 

GEOMETRIA ANALÍTICA VETORIAL  

A disciplina apresenta a representação algébrica e geométrica dos vetores, retas, planos e curvas no plano e 
no espaço, e de operações com vetores. Articula a fundamentação teórica e sua utilização na prática em 
diferentes contextos. 

GEOMETRIA E DESENHO GEOMÉTRICO  

A disciplina aborda os conceitos da geometria euclidiana, tais como ângulos, paralelismo e perpendicularismo, 
transformações no plano, circunferência e tangência. Explora o manuseio de instrumentos de desenho e seu 
uso para a construções elementares. 

GESTÃO ESCOLAR  

Estuda a gestão educacional analisando criticamente a complexidade das relações vividas na escola e em 
outros espaços educativos, considerando os desafios e demandas impostas pela sociedade contemporânea. 
Aborda os novos paradigmas que norteiam a gestão educacional e enquadra enfoques de atuação coletiva e 
democrática. Discute as mudanças e avanço nos processos socioeducativos. 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO  

Estuda a educação como atividade inerente ao ser humano e como ato social. Analisa dois grandes eixos: o da 
Educação como parte do processo histórico e social e, em especial a história e a produção teórica, específicas 
da Educação Brasileira, destacando a evolução política, analisa os três grandes períodos: Colônia, Monarquia 
e República. 

HISTÓRIA E FILOSOFIA DA MATEMÁTICA  

Estuda a História e a Filosofia da Matemática como um conhecimento que se desenvolve inserido em 
contextos específicos, por homens imersos nos problemas e desafios de sua época e por seus modos singulares 
de pensar a matemática. Discute seu desenvolvimento aliado ao contexto histórico e social. 

INTEGRAIS  

A disciplina apresenta estudos sobre a origem das integrais, as técnicas de integração e discute a relevância 
do cálculo integral em outras áreas do conhecimento e em diferentes contextos articulados. 

LABORATÓRIO DO ENSINO DE MATEMÁTICA  

A disciplina apresenta a prática em laboratório sobre os temas da matemática trabalhados da Educação Básica. 
Pesquisa a elaboração e confecção de materiais didáticos e jogos, para a formação docente. 

LIBRAS  

Trata de conceitos, cultura e a relação histórica da surdez com a língua de sinais. Discute noções linguísticas 
de Libras: parâmetros, classificadores e intensificadores no discurso. Examina a legislação e a relação com a 



    7 
 

educação de surdos. Enfoca a estrutura gramatical da língua de sinais e os aspectos culturais do cotidiano das 
pessoas surdas. 

LIMITES E DERIVADAS  

Estuda o cálculo infinitesimal e suas origens históricas. Discorre sobre o conceito de derivada, técnicas de 
derivações e suas aplicações na matemática e em outras ciências. Articula a fundamentação teórica com a 
resolução de situações-problema do cotidiano. 

METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO I 

Estuda referenciais teóricos para o ensino da licenciatura: métodos, técnicas e recursos didáticos. Discute os 
fundamentos históricos e características da educação no Brasil no âmbito do Ensino Fundamental e trata da 
elaboração de projetos de ação prática para a Ensino Fundamental e para a educação de jovens e adultos. 

METODOLOGIA CIENTÍFICA  

A disciplina discute o conhecimento e o método científico. O enfoque recai nas etapas de pesquisa científica 
e as normas de apresentação de trabalhos acadêmicos. Versa ainda sobre os gêneros textuais científicos e 
aspectos éticos na pesquisa. 

METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO II  

Fornece referenciais teóricos para o ensino, métodos, técnicas e recursos didáticos. Apresenta fundamentos 
históricos e características da educação no Brasil. O enfoque recai sobre o aprofundamento de projetos 
práticos do ensino voltado para o Ensino Fundamental e para a educação de jovens e adultos. 

PROJETO INTEGRADOR: PRÁTICA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL - ESPAÇOS FORMAIS E NÃO FORMAIS  

Aborda a necessidade da educação ambiental na contemporaneidade, a diferenciação entre espaços formais 
e não formais educativos e a investigação nesses espaços para delimitação e implementação de projetos de 
educação ambiental. Enfatiza o papel das comunidades de aprendizagens interdisciplinares com 
responsabilidade social frente às transformações da realidade. 

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM  

Aborda as principais correntes teóricas da psicologia e suas relações com os processos de ensino-
aprendizagem. Abrange conhecimentos relativos aos aspectos evolutivos do desenvolvimento do ser humano 
e de suas relações interpessoais, analisando sua contribuição ou interferência nos processos de aprendizagem. 
Discute a aplicação prática na área de conhecimento do curso. 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO  

Explora a utilização de ferramentas e recursos de aprendizagem, refletindo sobre o uso educativo das 
tecnologias da informação e da comunicação. Aborda as dimensões do aprender e produzir situações didáticas 
usando diferentes mídias. Enfatiza, também, a importância da inclusão digital em uma sociedade 
informatizada. 

TÓPICOS ESPECIAIS INTEGRADORES  

Analisa os tópicos emergentes da educação e requisitos para a inserção do docente no mercado de trabalho. 
Enfoca produção acadêmica organizada sob a forma de Ensaio sobre determinado tema, problematizado à luz 
dos estudos e práticas relacionados à área. 

TRIGONOMETRIA  

A disciplina apresenta estudos sobre as origens da Trigonometria e sua importância para a construção da 
Matemática. Aborda a trigonometria nos triângulos e no ciclo trigonométrico. Trata ainda das extensões 
trigonométricas. 
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ESTAGIO SUPERVISIONADO I  
ESTAGIO SUPERVISIONADO II  
ESTAGIO SUPERVISIONADO III  
ESTAGIO SUPERVISIONADO IV  
 
 

FREQUÊNCIA  

A avaliação do desempenho escolar, além do aproveitamento, abrange aspectos de frequência. A Instituição 
adota como critério para aprovação a frequência mínima de 75% da carga horária total da disciplina. O 
estudante que ultrapassar esse limite está automaticamente reprovado na disciplina. Nas disciplinas e cursos 
a distância a frequência é apurada a partir da completude das atividades propostas no ambiente de 
aprendizagem e seguem o mesmo critério para aprovação. 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINORTE 

Você, estudante, é parte integrante da comunidade acadêmica do Centro Universitário do Norte e pode 
desfrutar de toda a infraestrutura que a Instituição oferece.  

Seu campi com instalações modernas, laboratórios de última geração, bibliotecas com acervo abundante, 
além de outros diferenciais.  

 

  Unidade XI - Rua Igarapé de Manaus, 211 - Centro, Manaus - AM, 69020-220 

 

 


