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Apresentação 

Prezado(a) estudante,

O Curso de Matemática – Bacharelado está integrando a Unidade de Articulação Acadêmica (UnA) Produção, 
Construção e Agroindústria (PCA), que reúne os cursos das áreas exatas e tecnológicas da Unisul. O curso 
segue a metodologia de educação a distância da UnisulVirtual. Caracteriza- se por uma estrutura curricular 
inovadora, que busca formação de competências e habilidades.

A atual proposta do Curso de Matemática – Bacharelado é inovadora pelo pioneirismo na modalidade a 
distância e pelo foco específico que agrega a modelagem matemática em ambientes interdisciplinares, no 
contexto da Física, das Engenharias, do contexto Econômico-Financeiro, e Ambiental. 

O curso está em oferta desde o primeiro semestre de 2014, com as primeiras turmas de formandos a partir de 
2017.  A oferta é compartilhada com todos os polos, dessa forma, desde 2014, em todos os semestres tem-
se estudantes ingressantes.

Nas suas atividades, o egresso poderá elaborar e testar modelos matemáticos, visando tanto à resolução 
de problemas práticos quanto à axiomatização de sistemas mais formais. Poderá realizar pesquisas 
interdisciplinares ou aplicadas que estejam associadas à matemática na resolução de problemas no contexto 
dos focos do curso em diferentes ambientes de atuação da sociedade e dos mercados de trabalho.

Há diferenciais em nossa proposta curricular, principalmente nas Certificações Complementares que 
envolvem mais diretamente o foco específico do curso para a pesquisa científica e resolução de problemas.

Cada uma das certificações que organizam a estrutura curricular do curso possui um projeto agregando um 
conjunto de competências, conteúdos, atividades formativas e bibliografias. Os conteúdos são organizados 
em ementas, formando uma ou mais Disciplinas/Unidades de Aprendizagem (UA).

A experiência pessoal de cada estudante será reconhecida no âmbito do dia a dia no desenvolvimento das 
Unidades de Aprendizagem, com estratégias didáticas que extrapolam os ambientes tradicionais das salas de 
aulas virtuais e com atuação docente diferenciada e preparada para uma pedagogia mais ativa e significativa.

Para que você alcance os seus objetivos, estamos trabalhando permanentemente na evolução das 
estratégias na modalidade a distância e podemos afirmar que estamos com uma equipe de professores-
tutores que agregam experiência no ensino-aprendizagem da matemática na EAD há mais de 10 anos.

Este manual contém informações quanto às normas e à organização do Curso de Matemática. Nele você 
encontra, entre outras informações, respostas para compreender aspectos sobre os objetivos do curso, o 
perfil do egresso, a organização curricular, processos avaliativos, sobre a formação do pesquisador, dentre 
outros aspectos.

Tudo foi planejado para garantir o sucesso da sua aprendizagem.

Bem-vindo(a) ao curso e à UnisulVirtual

Equipe UnisulVirtual

matematica.uv@unisul.br
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1. Dados gerais do curso
Unidades de oferta: 78 polos da UnisulVirtual.

Titulação: Bacharel(a) em Matemática.

Dados da Criação: Resolução CONSUN nº 311 de 28/11/2013.

Carga horária total: 2.520 horas.

Tempo previsto para integralização: 4 anos.

Público Alvo do Curso: Candidatos que tem a conclusão do Ensino Médio. Além disso o curso admite o 
ingresso de candidatos que já possui um diploma de graduação e transferências externas e internas.

Processo seletivo: Para todos os tipos de ingresso há editais publicados, com todas as orientações sobre 
procedimentos e a análise documental.

2. Objetivos do curso
GERAL: Formar matemáticos com formação básica, profissional e social, aptos para seguir a carreira da 
docência na Educação Superior e aptos à atuação interdisciplinar em diferentes campos que requerem a 
formação de competências e habilidades no âmbito da matemática.

ESPECÍFICOS:

1. Formar profissionais para atuar interdisciplinarmente na Educação Superior como professor ou 
como pesquisador.

2. Formar profissionais aptos para visualizar a matemática como uma área de conhecimento que 
permite atuar em diferentes campos que exigem conhecimentos matemáticos para interpretar a 
realidade dos mercados de trabalho.

3. Preparar um profissional apto para enfrentar os desafios das rápidas transformações da 
sociedade, do mercado de trabalho e das condições de exercício profissional.

4. Formar profissionais para seguir com sucesso carreiras em programas de pós-graduação, 
visando à docência do ensino superior, à pesquisa científica no contexto acadêmico e também 
a resolução de problemas em contextos interdisciplinares.

3. Perfil do profissional formado pelo curso
Em sintonia com as Diretrizes Curriculares Nacionais e Referenciais Curriculares Nacionais de Cursos de 
Matemática, o bacharel em matemática formado pelo presente curso poderá atuar na utilização de sistemas 
formais para investigar as estruturas abstratas e identificar os padrões e regularidades, usando a lógica como 
orientação básica.

Nas suas atividades, o egresso poderá elaborar e testar modelos matemáticos, visando tanto à resolução 
de problemas práticos como a axiomatização de sistemas mais formais. Poderá realizar pesquisas 
interdisciplinares ou aplicadas que estejam associadas à matemática na resolução de problemas no contexto 
da Física, Engenharias, contexto Econômico-Financeiro e contexto ambiental, em diferentes ambientes de 
atuação da sociedade e dos mercados de trabalho.

O Bacharel em Matemática da UnisulVirtual deve apresentar as seguintes COMPETÊNCIAS e HABILIDADES 
em acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Matemática:
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a. capacidade de expressar-se escrita e oralmente com clareza e precisão;

b. capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares;

c. capacidade de compreender, criticar e utilizar novas ideias e tecnologias para a resolução de 
problemas;

d. capacidade de aprendizagem continuada, sendo sua prática profissional também fonte de 
produção de conhecimento;

e. habilidade de identificar, formular e resolver problemas na sua área de aplicação, utilizando rigor 
lógico-científico na análise da situação-problema;

f. estabelecer relações entre a matemática e outras áreas do conhecimento;

g. ter conhecimento de questões contemporâneas;

h. educação abrangente necessária ao entendimento do impacto das soluções encontradas num 
contexto global e social;

i. participar de programas de formação continuada;

j. realizar estudos de pós-graduação;

k. trabalhar na interface da matemática com outros campos de saber.

Em acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais destacam-se ainda as seguintes competências:

a. capacidade para coordenar e supervisionar equipes de trabalho;

b. participação ética e com segurança no contexto de questões socioambientais.

4. Recursos gerais e materiais didáticos
Sob a responsabilidade de uma Equipe Multidisciplinar, composta por professores, por profissionais 
especializados em áreas técnicas de design instrucional e visual e em produção multimídia, por revisores 
ortográficos, dentre outros, o curso conta com Recursos Didáticos, disponíveis e/ou com indicação de acesso 
em um Espaço Virtual de Aprendizagem (EVA) que funciona como sala de aula virtual. A definição dos recursos 
didáticos atende às especificidades de cada Unidade de Aprendizagem (UA). De um modo geral tem-se:

a. Manuais com informações do curso, do projeto pedagógico do curso, das orientações 
acadêmicas gerais e de orientações específicas: da pesquisa e iniciação científica, da extensão 
e das atividades complementares.

b. Conteúdos didáticos organizados de forma específica para cada Unidade de aprendizagem/
disciplina, em acordo com as ementas da organização curricular do curso. São disponibilizados 
sob diferentes formas: livros didáticos; livros da Biblioteca Virtual; textos didáticos multimidiáticos; 
atividades formativas que conduzem à construção das habilidades previstas na UA; atividades 
avaliativas de autoavaliação; atividades presenciais e a distância para a avaliação do processo 
de ensino-aprendizagem de cada UA. Observa-se que o conjunto de tipos de materiais é 
personalizado em acordo com os conteúdos de cada Unidade de Aprendizagem.

c. Material bibliográfico disponível nas bibliotecas físicas e virtuais. O acesso ao acervo pode ser 
feito a partir da Biblioteca Central. 

d. Materiais diversos publicados por professores e estudantes são disponibilizados nos espaços 
virtuais: LAVIM (Repositório Virtual dos Cursos de Matemática da Unisul); RIUNI (Repositório 
Institucional da Unisul).

e. Webaulas, vídeos e objetos multimidiáticos são produzidos por uma equipe orientada por um 
professor da Unisul. Há também um processo de seleção de vídeos, materiais multimidiáticos, 
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disponíveis na internet no formato de Recursos Educacionais Abertos (REA). Todos esses 
recursos são integrados aos conteúdos didáticos e organizados por meio de tópicos de 
estudos, projetos de estudos, disponibilizados no EVA, na sala de aula de cada disciplina/
Unidade de Aprendizagem.

f. Webconferências geradas a partir do EVA realizadas por professores, coordenação ou 
outros setores com o objetivo de propiciar a comunicação síncrona com o estudante em 
horários agendados. Os professores, nas suas respectivas salas de aula virtual, usam as 
Webconferências para discutir conteúdos e também para esclarecer dúvidas e orientações 
didáticas. A coordenação usa Webconferências para dialogar com os estudantes visando a 
orientações gerais do curso, assim como em todos os aspectos da gestão do curso tais como: 
matrículas, ensino, extensão, pesquisa e aspectos avaliativos da qualidade do curso.

O estudante dispõe de outros Recursos Humanos em diferentes setores de atendimento e apoio, além da 
equipe multidisciplinar, que o acompanham no decorrer da sua vida acadêmica, desde o seu ingresso até a 
inserção formal no mercado de trabalho. Especificamente tem-se: 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) composto por cinco professores, integrantes da Congregação de 
Professores do Curso de Matemática – Bacharelado, liderados pela coordenação do curso, acompanham 
o curso, contribuindo e zelando pela formação qualitativa do egresso do curso, num fórum permanente de 
interlocução. 

O professor-tutor, prioritariamente mestre ou doutor na área de conhecimento da Unidade de Aprendizagem 
(UA), atua no Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem (EVA) específico de cada UA, sendo responsável pela 
elaboração do Plano de Ensino, por todo o processo avaliativo, pela mediação pedagógica, a partir do EVA, 
envolvendo atuação docente em acordo com as ferramentas para contato direto com o estudante de forma 
síncrona e assíncrona.

O professor orientador de pesquisas, integrante do quadro de docentes do curso ou convidado integrante 
do quadro docente da Unisul, que atua na orientação da Iniciação Científica e na orientação das pesquisas 
científicas interdisciplinares e na pesquisa final do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC). 

Os assistentes educacionais, profissionais graduados em diferentes áreas de conhecimento, que 
atuam diretamente no EVA, dando suporte metodológico e acadêmico-tecnológico para os estudantes e 
professores-tutores. Essa equipe é responsável pela geração de indicadores e relatórios que auxiliam a 
gestão do curso.

Os assistentes de extensão e de pesquisa atuam em parceria com a coordenação do curso visando 
qualificar as ações de extensão e pesquisa que perpassam todas as ações do ensino. De forma mais 
específica destaca-se o assistente de pesquisa que auxilia na organização das pesquisas de IC que são 
formalizadas junto a Pró Reitoria de Ensino, Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Inovação. 

O SAIAC virtual, composto por profissionais que atendem aos estudantes presencialmente ou por sistemas 
de comunicação, de modo que o estudante possa se acompanhado no dia a dia da sua vida acadêmica, com 
orientação e esclarecimentos relacionados com os diferentes processos existentes na Universidade.

A Biblioteca Universitária (BU), que tem um atendimento especializado, disponibilizado de forma individual 
e grupal. Esse atendimento vai desde as orientações para a formalização efetiva do acesso às Bibliotecas 
Físicas até o aceso ao acervo e serviços da Biblioteca Virtual (BV).

A Secretaria de Ensino, que tem uma equipe especializada que acompanha os estudantes desde a sua 
intenção de ingresso até a sua diplomação.

A equipe do Programa de Promoção de Acessibilidade (PPA), que trabalha de forma integrada no âmbito da 
Unisul e com estratégias de comunicação adequada visando a promoção de condições igualitárias de acesso 
ao ensino, à pesquisa e à extensão para os estudantes com necessidades educacionais específicas nos 
diferentes polos da UnisulVirtual. O objetivo é atender aos princípios da educação para todos os estudantes 
com necessidades especiais que estejam matriculados no curso.
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5. Organização Curricular: competências e habilidades
A organização curricular está alicerçada na formação por competências, de modo que o estudante mobilize 
saberes, conhecimentos sistematizados, desenvolvendo habilidades intelectuais e manuais para intervir e 
tomar decisões qualificadas e eficazes em diferentes contextos profissionais e pessoais.

Todas as atividades do estudante inerentes à sua formação são valorizadas e as diferentes trajetórias podem 
ser reconhecidas por meio de certificações. Dessa forma, uma certificação atesta a participação efetiva do 
estudante em atividades formativas planejadas ou reconhecidas no PPC do curso.

As competências e habilidades formam os alicerces da organização curricular, que tem como componentes 
básicos as certificações: 

a. ESTRUTURANTES (CET) – organizadas a partir de um conjunto de competências fundamentais 
que expressam a formação do bacharel em matemática em acordo com o perfil proposto.

b. COMPLEMENTARES (CCO) – expressam conjuntos de competências que permitem 
particularizar escolhas dentro de itinerários formativos organizados previamente. No conjunto 1, 
com a carga total de 180 horas, há uma certificação complementar que possibilita consolidar o 
processo de formação no sentido de ampliar e focar os aspectos interdisciplinares no contexto 
da modelagem matemática e resolução de problemas oriundos da Física, das Engenharias, 
do âmbito econômico-financeiro e Ambiental. No conjunto 2, com a carga total de 180 
horas, permite-se particularizar itinerários que contemplam escolhas focadas no contexto 
econômico-financeiro, abrindo-se, assim, novas frentes de campo de atuação profissional 
no mercado de trabalho. No conjunto 3, com a carga total de 120 horas, há uma certificação 
cujas competências e habilidades propiciam escolhas de métodos para lidar com problemas 
originados no contexto das Engenharias e da Física.

c. ESPECÍFICAS (CES) – São certificações que têm estruturas próprias e diferenciadas 
das demais, como é o caso do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e Atividades 
Complementares.

d. ELETIVAS (CEL) – Conforme Decreto no. 5.626/2005, em seu Capítulo II, Da Inclusão de 
LIBRAS como disciplina curricular, Art. 3º. § 2º. “A Libras constituir-se-á em disciplina optativa 
nos demais cursos de educação superior e na educação profissional”. Neste sentido, o curso 
de Matemática atende ao Decreto por meio da Certificação de LIBRAS, com a carga horária 
eletiva de 60 horas.

O Quadro 1 apresenta a distribuição das cargas horárias em acordo com as certificações estruturantes do 
PPC. O Quadro 2 apresenta as certificações complementares para a atual oferta. O Quadro 3 apresenta as 
certificações específicas.

Quadro 1 – Certificações Estruturantes

Certificação Carga Horária

Análise Matemática e Topologia 150

Cálculo Diferencial e Integral Avançado 90

Cálculo Vetorial 60

Elementos de Álgebra Linear e Geometria Analítica 180

Elementos de Álgebra Moderna 120

Elementos de Análise Complexa 60

Equações Diferenciais 120

Estudos de Probabilidade e Estatística 120
continua...
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Certificação Carga Horária

Física Geral e Noções de Física Moderna 180

Formação Acadêmico-Científica 120

Formação Sociocultural 120

Fundamentos Básicos do Cálculo Diferencial e Integral 120

Fundamentos de Matemática 60

Geometrias 120

História e Epistemologia da Matemática 60

Lógica Matemática e Álgebra de Boole 30

Padrões Numéricos, Sequências e Séries 60

Fonte: PPC do Curso de Matemática - Bacharelado, 2013.

Quadro 2 – Certificações Complementares

Certificação Carga Horária

Modelagem Matemática e Resolução de Problemas 180

Métodos Numéricos e Programação 120

Matemática e Tecnologias na Área Financeira 180

Fonte: PPC do Curso de Matemática – Bacharelado, 2013.

Quadro 3 – Certificações Específicas

Certificação Carga Horária

Trabalho de Conclusão de Curso em Matemática - Bacharelado 90

Fonte: PPC do Curso de Matemática – Bacharelado, ano 2013.

A organização curricular prevê 60 horas para a certificação eletiva e 210 horas para as Atividades 
Complementares.

O Quadro 4 apresenta as certificações com suas respectivas unidades de aprendizagem.

Quadro 4 – Certificações com suas Unidades de Aprendizagem

Tipo da 
Cert. Certificação CH 

Cert. Unidade de Aprendizagem CH UA

CET Análise Matemática e Topologia 150 Conjuntos e Elementos da Análise Real 60

Métrica e Espaços Métricos 30

Análise Matemática 30

Topologia 30

CET Cálculo Diferencial e Integral Avançado 90 Tópicos de Cálculo Diferencial e Integral em R 30

Tópicos de Cálculo Diferencial e Integral em R2 e R3 30

Aplicações das Integrais Múltiplas 30

CET Cálculo Vetorial 60 Noções de Cálculo Vetorial 60

CET Elementos de Álgebra Linear e Geometria 
Analítica

180 Noções de Geometria Analítica 60

Noções de Álgebra Linear 60
continua...
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Tipo da 
Cert. Certificação CH 

Cert. Unidade de Aprendizagem CH UA

CET Elementos de Álgebra Moderna 120 Álgebra Moderna 60

Álgebra: Anéis e Corpos 60

Tópicos de Álgebra Linear 60

CET Elementos de Análise Complexa 60 Números e Funções Complexas 60

CET Equações Diferenciais 120 Equações Diferenciais Lineares 60

Sistemas de Equações Diferenciais Lineares 30

Noções de Equações Diferenciais Parciais 30

CET Estudos de Probabilidade e Estatística 120 Probabilidade e Estatística 60

Inferência Estatística 60

CET Física Geral e Noções de Física Moderna 180 Fundamentos de Mecânica 60

Fundamentos de Termodinâmica e Mecânica dos 
Fluídos

60

Tópicos da Física Moderna 60

CET Formação Acadêmico-Científica 120 Universidade e Ciência 60

Teoria do Conhecimento 60

CET Formação Sociocultural 120 Estudos Socioculturais 60

Socioeconomia e Geopolítica 60

CET Fundamentos Básicos do Cálculo Diferencial e 
Integral

120 Limites e Continuidade de Funções de uma ou mais 
Variáveis

30

Derivadas de Funções de uma ou mais Variáveis 30

Integrais de Funções de uma ou mais Variáveis 60

CET Fundamentos de Matemática 60 Elementos da Trigonometria e Funções Elementares 60

CET Geometrias 120 Fundamentos da Geometria Plana e Espacial 60

Geometria Diferencial 60

CET História e Epistemologia da Matemática 60 História da Matemática 60

CET Lógica Matemática e Álgebra de Boole 30 Lógica e Noções de Álgebra de Boole 30

CET Padrões Numéricos, Sequências e Séries 60 Sequências e Séries 60

CCO Modelagem Matemática e Resolução de 
Problemas

180 Fundamentos da Modelagem Matemática 60

Resolução de Problemas no Contexto da Física 30

Resolução de Problemas no Contexto Ambiental 30

Resolução de Problemas no Contexto das 
Engenharias

30

Resolução de Problemas no Contexto Econômico 
Financeiro

30

CCO Métodos Numéricos e Programação 120 Métodos Numéricos na Matemática e Engenharia 60

Pesquisa Operacional 60

CCO Matemática e Tecnologias na Área Financeira 180 Matemática Financeira 60

Tecnologias Aplicadas na Área Financeira 30

Educação Financeira 30

Mercado de Capitais e Bolsa de Valores 60

CES Trabalho de Conclusão de Curso em 
Matemática Bacharelado

90 Pesquisa e Monografia em Matemática – 
Bacharelado

90

Fonte: PPC do Curso de Matemática – Bacharelado, ano 2013.
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6. Ciclo de Formação
O Quadro 5 apresenta as Unidades de Aprendizagem organizadas em um itinerário base, com distribuição 
semestral. Observa-se que a oferta pode, ou não, seguir rigorosamente a ordenação proposta.

Quadro 5 – Ciclo de oferta

Sem. Unidade de Aprendizagem C/H Pré- 
Req.

Estrut. 
Curr.

Base 
Notas

1 01310 - Elementos da Trigonometria e Funções Elementares 60 CET 6,0

1 01716 - Fundamentos da Geometria Plana e Espacial 60 CET 6,0

1 01717 - História da Matemática 60 CET 6,0

1 01339 - Noções de Geometria Analítica 60 CET 6,0

1 00011 - Universidade e Ciência 60 CET 6,0

Subtotal 300

2 01023 - Derivadas de Funções de uma ou Mais Variáveis 30 CET 6,0

2 01019 - Limites e Continuidade de Funções de uma ou Mais Variáveis 30 CET 6,0

2 01013 - Matemática Financeira 60 CCO 6,0

2 01338 - Noções de Álgebra Linear 60 CET 6,0

2 03155 - Probabilidade e Estatística 60 CET 6,0

2 00012 - Teoria do Conhecimento 60 CET 6,0

Subtotal 300

3 01765 - Fundamentos da Modelagem Matemática 60 CCO 6,0

3 01747 - Fundamentos de Mecânica 60 CET 6,0

3 03703 - Inferência Estatística 60 CET 6,0

3 01033 - Integrais de Funções de uma ou Mais Variáveis 60 01023 CET 6,0

3 01726 - Lógica e Noções de Álgebra de Boole 30 CET 6,0

3 01770 - Sequências e Séries 60 CET 6,0

Subtotal 330

4 01712 - Conjuntos e Elementos da Análise Real 60 01033 CET 6,0

4 01778 - Fundamentos de Termodinâmica e Mecânica dos Fluídos 60 CET 6,0

4 03704 - Números e Funções Complexas 60 01033 CET 6,0

4 01704 - Tópicos de Cálculo Diferencial e Integral em R 30 CET 6,0

4 01705 - Tópicos de Cálculo Diferencial e Integral em R2 e R3 30 CET 6,0

4 03693 - Tópicos de Álgebra Linear 60 01338 CET 6,0

Subtotal 300

5 01706 - Aplicações das Integrais Múltiplas 30 CET 6,0

5 01707 - Equações Diferenciais Lineares 60 01033 CET 6,0

5 00013 - Estudos Socioculturais 60 CET 6,0

5 03770 - Métodos Numéricos na Matemática e Engenharias 60 CCO 6,0

5 01713 - Métrica e Espaços Métricos 30 01033 CET 6,0

5 03698 - Resolução de Problemas no Contexto da Física 30 CCO 7,0

5 00014 - Socioeconomia e Geopolítica 60 CET 6,0

Subtotal 330
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6 01740 - Educação Financeira 30 CCO 6,0

6 01630 - Pesquisa Operacional 60 CCO 6,0

6 03701 - Resolução de Problemas no Contexto Econômico Financeiro 30 CCO 7,0

6 01736 - Tecnologias Aplicadas na Área Financeira 30 CCO 6,0

6 02806 - Tópicos de Física Moderna 60 CET 6,0

6 01718 - Álgebra Moderna 60 CET 6,0

Subtotal 270

7 04217 - Elementos da Topologia 30 01713 CET 6,0

7 03697 - Geometria Diferencial 60 01033 CET 6,0

7 01932 - Mercado de Capitais e Bolsa de Valores 60 CCO 6,0

7 03705 - Noções de Cálculo Vetorial 60 01033 CET 6,0

7 03699 - Resolução de Problemas no Contexto Ambiental 30 CCO 7,0

7 03694 - Sistemas de Equações Diferenciais Lineares 30 01707 CET 6,0

Subtotal 270

8 03696 - Análise Matemática 30 01712 CET 6,0

8 03695 - Noções de Equações Diferenciais Parciais 30 01707 CET 6,0

8 03702 - Pesquisa e Monografia em Matemática - Bacharelado 90 CES 7,0

8 03700 - Resolução de Problemas no Contexto das Engenharias 30 CCO 7,0

8 03692 - Álgebra: Anéis e Corpos 60 01718 CET 6,0

Subtotal 240

Certificação eletiva 60 CEL

Subtotal 60

Atividades complementares 120 CES

Subtotal 120

TOTAL DA CARGA HORÁRIA 2520

Fonte: PPC do Curso de Matemática – Bacharelado, ano 2013.

7. Ementas das Unidades de Aprendizagem
Seguem as ementas e cargas horárias das Unidades de Aprendizagem que compõem as certificações 
estruturantes, complementares e específicas.

7.1 Certificações Estruturantes

Análise matemática e topologia
Seguem as Unidades de Aprendizagem da certificação Análise Matemática e Topologia, com as respectivas 
cargas horárias e ementas.

Conjuntos e Elementos da Análise Real - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Lógica em demonstrações. Famílias de conjuntos. Imagens diretas e inversas 
de funções. Números reais. Conjuntos finitos e infinitos: Cardinalidade e Enumerabilidade. 
Corpo dos números reais: definições, conceitos e propriedades. Supremo e ínfimo. 
Corpo ordenado completo. Topologia da Reta. Conjuntos abertos e fechados. Pontos de 
Acumulação e Teorema de Bolzano-Weierstrass. Conjuntos compactos. Cantor e os números 
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reais. Funções contínuas: continuidade em intervalos fechados, convexidade, teorema do 
valor intermediário. Derivada e diferencial: teorema da função inversa e teorema da função 
implícita. O teorema do valor médio.

Métrica e Espaços Métricos - Carga Horária: 30 horas.
Ementa: Métrica e espaços métricos: conceitos e noções topológicas. Convergência de 
sequências em espaços métricos. Sequência de Cauchy e espaços métricos completos. 

Análise Matemática - Carga Horária: 30 horas.
Ementa: Integral de Riemann. Funções integráveis. Teorema Fundamental do Cálculo. 
Convergência uniforme. Séries de Potências. Funções Analíticas.

Elementos da Topologia - Carga horária: 30 horas.
Ementa: Espaços compactos. Base enumerável. Teoremas da Topologia

Cálculo Diferencial e Integral avançado 
Seguem as Unidades de Aprendizagem da certificação Cálculo Diferencial e Integral Avançado, com as 
respectivas cargas horárias e ementas.

Tópicos de Cálculo Diferencial e Integral em R - Carga Horária: 30 horas.
Ementa: Formalização, discussão e aplicação dos conceitos do Cálculo Diferencial e 
Integral no contexto das funções reais de uma variável. Conversão de sistemas de 
coordenadas. Uso de representações polares e paramétricas.

Tópicos de Cálculo Diferencial e Integral em R2 e R3 - Carga Horária: 30 horas.
Ementa: Representações das funções de várias variáveis em ambientes computacionais. 
Formalização dos conceitos de Limites e Derivadas no contexto das funções de duas 
ou mais variáveis. Gradiente de uma função de várias variáveis. Divergente e Rotacional. 
Máximos e mínimos para funções de várias variáveis. Aplicações das derivadas e integrais 
de funções de uma ou mais variáveis.

Aplicações das Integrais Múltiplas - Carga Horária: 30 horas.
Ementa: Formalização das propriedades das integrais duplas e triplas. Cálculo de integrais 
duplas e triplas envolvendo diferentes sistemas de coordenadas. Aplicações das integrais 
múltiplas em diferentes contextos.

Cálculo Vetorial 
Seguem a Unidade de Aprendizagem da certificação Cálculo Vetorial, com a respectiva carga horárias e 
ementas.

Noções de Cálculo Vetorial - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Funções vetoriais de uma ou mais variáveis. Curvas e Superfícies. Derivada 
direcional e campos gradientes. Integrais curvilíneas. Integrais de Superfície.

Elementos da álgebra linear e Geometria Analítica 
Seguem as Unidades de Aprendizagem da certificação Elementos da Álgebra Linear e Geometria Analítica, 
com as respectivas cargas horárias e ementas.

Noções de Geometria Analítica - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Matrizes e determinantes. Sistemas lineares: conceitos; resolução de sistemas 
de equações lineares. Vetores: vetores no plano e no espaço: conceitos e operações. 
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Geometria Analítica no Plano: estudo das retas; circunferências, elipse, hipérbole e 
parábola. Elementos da Geometria Analítica no espaço: retas; planos.

Noções de Álgebra Linear - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Espaço vetorial. Subespaço vetorial. Combinação linear. Dependência e 
independência linear. Base e dimensão. Transformações lineares. Núcleo e imagem de 
transformações lineares. Transformações lineares e matrizes. Geometria das transformações 
lineares. Autovalores e autovetores. Produto interno e aplicações. 

Tópicos de Álgebra Linear - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Produto interno real e complexo. Forma Racional e de Jordan. Formas bilineares e 
formas quadráticas.

Elementos da Análise Complexa 
Segue a Unidade de Aprendizagem da certificação Elementos da Análise Complexa, com a respectiva carga 
horária e ementa.

Números e funções complexas - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Números complexos: conceitos, representações, propriedades e operações. 
Funções analíticas: funções de variável complexa, transformações, limites, continuidade, 
derivada, condições de Cauchy-Riemann, funções harmônicas e funções elementares. 
Noções de integração complexa.

Elementos de álgebra moderna 
Seguem as Unidades de Aprendizagem da certificação Elementos de Álgebra Moderna, com as respectivas 
cargas horárias e ementas:

Álgebra Moderna - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Teoria elementar dos números: introdução e princípio da indução finita. 
Divisibilidade. Máximo divisor comum. Números primos. Equações diofantinas lineares. 
Congruências módulo m. Problema chinês do resto. Pequeno teorema de Fermat. Relações 
binárias: conceitos básicos, equivalência e relações de ordem. Aplicações: noções 
históricas, aplicações, função, imagem direta, imagem inversa, aplicações injetoras, 
sobrejetora e bijetoras, aplicação inversa, aplicação monótona. Operações: leis de 
composição internas. Introdução às estruturas algébricas: grupos, anéis e corpos.

Álgebra: Anéis e Corpos - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Grupos e subgrupos: homomorfismos e isomorfismos de grupos; grupos livres. 
Anéis e corpos: homomorfismos e isomorfismo de anéis; anéis de integridade; Corpo de 
frações de um anel de integridade; polinômios sobre um anel.

Equações diferenciais 
Seguem as Unidades de Aprendizagem da certificação Equações Diferenciais, com as respectivas cargas 
horárias e ementas:

Equações Diferenciais Lineares - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Introdução ao estudo das equações diferenciais: identificação, soluções, problema 
de valor inicial, equações não lineares de primeira ordem e aplicações gerais. Equações 
diferenciais lineares de primeira ordem e de ordem n: identificação, resolução usando 
diferentes métodos. Aplicações e resolução de problemas que envolvem circuitos elétricos.
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Sistemas de Equações Diferenciais Lineares - Carga Horária: 30 horas.
Ementa: Contextualização de sistemas de equações diferenciais. Análise e resolução de 
problemas que envolvem sistemas de equações diferenciais lineares. 

Noções de Equações Diferenciais Parciais - Carga Horária: 30 horas.
Ementa: Estudos básicos de métodos para resolução de equações diferenciais parciais. 
Resolução de problemas que são modelados com equações diferenciais parciais.

Estudos de probabilidade e estatística 
Seguem as Unidades de Aprendizagem da certificação Estudos de Probabilidade e Estatística, com as 
respectivas cargas horárias e ementas.

Probabilidade e Estatística - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Conceitos gerais de população, amostra, parâmetro, estatística, tipos de dados, 
níveis de mensuração, planejamento de experimentos. Histogramas. Medidas de locação e 
de variabilidade. Boxplot. Ramo e folhas. Probabilidade e distribuições de probabilidade. 
Principais distribuições discretas. Principais distribuições contínuas. Estatísticas e 
distribuições anormais. Estimação pontual de parâmetros de processos. Inferência 
estatística para uma amostra. Inferência estatística para duas amostras. Noções de análise 
de variância, correlação e regressão linear.

Inferência Estatística - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Inferência estatística: problemas de inferência, amostragem, distribuições 
amostrais. Estimação: estimadores e intervalos de confiança. Testes de hipóteses: 
procedimentos, passos para a construção de um teste de hipóteses e testes sobre a média 
de uma população com variância conhecida.

Formação acadêmico-científica 
Seguem as Unidades de Aprendizagem da certificação Formação Acadêmico-científica, com as respectivas 
cargas horárias e ementas.

Universidade e Ciência - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Universidade, pesquisa e extensão. Estudos da linguagem. Texto e discurso. 
Produção no campo acadêmico e científico. Metodologias técnico-científicas. Análise e 
produção de textos acadêmicos. Elaboração de projetos de pesquisa, planejamentos de 
estudo e elaboração de sínteses.

Teoria do Conhecimento - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Ciência, tecnologia e arte. O conhecimento como produção histórico-cultural. 
Concepções e formas de conhecimento. Questões clássicas e contemporâneas sobre o 
conhecimento. Questões éticas na produção e socialização de conhecimento.

Formação sociocultural 
Seguem as Unidades de Aprendizagem da certificação Formação Sociocultural, com as respectivas cargas 
horárias e ementas.

Estudos Socioculturais - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Sociedade, Estado e Cidadania. Ética e Direitos humanos. Teorias clássicas e 
contemporâneas para a análise das sociedades. Redes sociais, comunidades e formação 
do sujeito. Processos midiáticos e práticas culturais. Cultura, identidade e relações étnico-
raciais. A formação do povo brasileiro.
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Socioeconomia e Geopolítica - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Economia, política e organizações humanas. Relações sociais de produção e 
consumo. Organismos internacionais reguladores da política e da economia. Educação 
e ocupação profissional. Ocupação do espaço geográfico. Meio ambiente e dinâmicas 
socioambientais.

Fundamentos básicos do cálculo diferencial e integral 
Seguem as Unidades de Aprendizagem da certificação Fundamentos Básicos do Cálculo Diferencial e 
Integral, com as respectivas cargas horárias e ementas.

Limites e Continuidade de Funções de Uma ou Mais Variáveis - Carga Horária: 30 horas.
Ementa: Função de uma ou mais variáveis: definições, domínio, imagem e representações 
gráficas. Funções elementares. Limites de funções de uma ou mais variáveis: conceito 
intuitivo e cálculo usando propriedades. Continuidade de funções de uma ou mais variáveis. 
Aplicações.

Derivadas de Funções de Uma ou Mais Variáveis - Carga Horária: 30 horas.
Ementa: Derivadas de funções reais: conceito, interpretação física e geométrica e regras 
de derivação das funções polinomiais, racionais, irracionais, exponenciais e logarítmicas. 
Regra da Cadeia. Derivadas sucessivas. Derivação implícita. Aplicação das derivadas: taxa 
de variação, análise elementar do comportamento de funções. Derivadas parciais: conceitos, 
cálculo e aplicações elementares.

Integrais de Funções de Uma ou Mais Variáveis - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Primitivas e integrais indefinidas. Resolução de integrais indefinidas: Método de 
Substituição e Método de Integração por partes. Integral definida e Teorema Fundamental 
do Cálculo. Interpretação geométrica da integral. Definição e cálculo de integrais múltiplas.

Fundamentos de matemática 
Segue a Unidade de Aprendizagem da certificação Fundamentos de Matemática, com a respectiva carga 
horária e ementa.

Elementos da Trigonometria e Funções Elementares - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Razões trigonométricas de um ângulo agudo. Razões trigonométricas no triângulo 
retângulo. Arcos notáveis. Relações métricas no triângulo retângulo. Operações básicas 
no contexto do estudo das funções: potências, razões e proporções, produtos notáveis, 
fatoração de polinômios, operações algébricas. Função: linear, quadrática, modular. Função 
exponencial:  definição e representação gráfica. Logaritmos:  definição e propriedades. 
Função logarítmica: definição e representação gráfica. Funções trigonométricas: definição e 
propriedades. Resolução de problemas no contexto das funções elementares. Uso da Internet e 
dos softwares aplicativos livres para desenvolvimento de gráficos e projetos.

Física geral e noções de física moderna 
Seguem as Unidades de Aprendizagem da certificação Física Geral e Noções de Física Moderna, com as 
respectivas cargas horárias e ementas.

Fundamentos de Mecânica - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Grandezas físicas. Cálculo vetorial. Movimento num plano. Força e movimento. 
Trabalho e energia. Lei da conservação da energia. Colisões.
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Fundamentos de Termodinâmica e Mecânica dos Fluidos - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Temperatura e calor. Leis da Termodinâmica. Estática dos fluidos.

Tópicos de Física Moderna - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Cinemática e dinâmica relativística. Efeito fotoelétrico e espalhamento Compton. 
Modelos atômicos de Rutherford e Bohr. Dualidade onda-partícula. Princípio da incerteza.

Geometrias 
Seguem as Unidades de Aprendizagem da certificação Geometrias, com as respectivas cargas horárias e 
ementas.

Fundamentos da Geometria Plana e Espacial - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Conceitos, propriedades e proposições da geometria plana e espacial. 
Construções geométricas. Cálculos de áreas e volumes. Aplicações da geometria plana 
e espacial. Contexto histórico da geometria. Ferramentas computacionais aplicáveis à 
geometria. O ensino da geometria na Educação Básica.

Geometria Diferencial - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Estudo de superfícies por meio de técnicas diferenciais. Curvas no plano e no 
espaço. Superfícies regulares no espaço. Aplicação de Gauss. Teorema da Gauss-Bonnet. 
Geometrias não euclidianas.

História e epistemologia da matemática 
Segue a Unidade de Aprendizagem da certificação História e Epistemologia da Matemática, com a respectiva 
carga horárias e ementa.

História da Matemática - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Períodos históricos da matemática: egípcio e babilônico, grego, chinês, hindu, 
árabe, Idades Média e Moderna. Aspectos didáticos do uso da história da matemática no 
ensino fundamental e médio.

Lógica matemática e álgebra de Boole 
Segue a Unidade de Aprendizagem da certificação Lógica Matemática e Álgebra de Boole, com a respectiva 
carga horárias e ementa.

Lógica e Noções de Álgebra de Boole - Carga Horária: 30 horas.
Ementa: O homem e o número. Sistemas de numeração de interesses computacionais e 
didáticos na educação matemática. Estudo da lógica. Dedução e Indução. Proposição. 
Inferência e equivalência lógica. Quantificadores. Métodos de demonstração matemática. 
Noções e elementos básicos da Álgebra de Boole. Aplicações da Álgebra de Boole.

Padrões numéricos, sequências e séries 
Segue a Unidade de Aprendizagem da certificação Padrões Numéricos, Sequências e Séries, com a 
respectiva carga horária e ementa.

Sequências e Séries - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Padrões numéricos. Sequências numéricas: conceitos, propriedades e 
convergência. Progressão geométrica e progressão aritmética: conceitos, propriedades, 
soma de termos e aplicações. Séries numéricas: conceitos, propriedades, convergência. 
Séries de funções: conceitos, propriedades e convergência. Séries de potências. Série e 
polinômio de Taylor. Série de Fourier.
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7.2 Certificações Complementares

Matemática e tecnologias na área financeira 
Seguem as Unidades de Aprendizagem da certificação Matemática e Tecnologias na Área Financeira, com as 
respectivas cargas horárias e ementas.

Matemática Financeira - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Juros simples e compostos. Descontos simples e compostos. Equivalência de 
capitais. Taxa: nominal, efetiva e equivalente. Empréstimos de curto e de longo prazo. 
Sistemas de dívidas. Correção monetária, amortização e depreciação. Equivalência de fluxo 
de caixa.

Tecnologias Aplicadas na Área Financeira - Carga Horária: 30 horas.
Ementa: Planilhas financeiras e para o desenvolvimento de projetos aplicados à 
Matemática Financeira. Uso de calculadora financeira.

Educação Financeira - Carga Horária: 30 horas.
Ementa: Educação Financeira. Como gastar dinheiro. Como poupar. Orçamento familiar. 
Como livrar-se das dívidas.

Mercado de Capitais e Bolsa de Valores - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Estrutura e funcionamento do sistema financeiro nacional. Títulos e valores 
mobiliários. Mercado acionário. Debêntures. Análise Fundamentalista e Análise Técnica. 
Teoria das Carteiras. Mercado de opções e mercados futuros. Simulação de investimentos.

Modelagem matemática e resolução de problemas 
Seguem as Unidades de Aprendizagem da certificação Modelagem Matemática e Resolução de Problemas, 
com as respectivas cargas horárias e ementas.

Fundamentos da Modelagem Matemática - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Modelagem Matemática como metodologia de ensino e de pesquisa. Discussão 
sobre modelos matemáticos clássicos (econômicos e físicos). Construção e análise de 
modelos alternativos. Técnicas de processo de modelagem matemática. Resolução de 
Problemas: práticas educativas e estratégias de resolução.

Resolução de problemas no contexto da Física - Carga Horária: 30 horas.
Ementa: Pesquisa e análise de problemas do contexto da Física que envolvem uma 
modelagem matemática.

Resolução de problemas no contexto ambiental - Carga Horária: 30 horas.
Ementa: Pesquisa e análise de problemas do contexto ambiental que envolvem uma 
modelagem matemática.

Resolução de problemas no contexto das engenharias - Carga Horária: 30 horas.
Ementa: Pesquisa e análise de problemas do contexto das engenharias que envolvem uma 
modelagem matemática.

Resolução de problemas no contexto econômico financeiro - Carga Horária: 30 horas.
Ementa: Pesquisa e análise de problemas do contexto econômico-financeiro que envolvem 
uma modelagem matemática.
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Métodos numéricos e programação 
Seguem as Unidades de Aprendizagem da certificação Métodos Numéricos e Programação, com as 
respectivas cargas horárias e ementas.

Métodos Numéricos na Matemática e Engenharias - Carga Horária: 60 horas.
Ementa: Erros Numéricos. Polinômios. Equações algébricas e transcendentais. Sistemas 
Lineares de Equações Algébricas. Interpolação. Ajuste de Curvas. Integração Numérica.

Pesquisa Operacional - Carga Horária: 60 horas
Ementa: Formulação, solução gráfica, solução algébrica. Método SIMPLEX. Teoria 
dos jogos. Métodos de transporte e atribuição. Programação de projetos: conceitos 
fundamentais, montagem de redes, análise do caminho crítico, durações probabilísticas. 
Modelos de estoque. Teoria dos grafos. Utilização do computador. Introdução à simulação.

7.3 Certificação Específica

Trabalho de conclusão de curso em matemática - bacharelado 
Segue a Unidade de Aprendizagem com a respectiva carga horária e ementa:

Pesquisa e Monografia em Matemática – Bacharelado - Carga Horária: 90 horas.
Ementa: Projeto de pesquisa. Desenvolvimento da pesquisa. Relato dos resultados da 
pesquisa. Monografia.

8. Atividades Complementares
As atividades complementares são de caráter científico, cultural e acadêmico, desenvolvidas pelos estudantes 
no decorrer do curso. São atividades de livre escolha do estudante e, portanto, atendem às necessidades 
de interesses específicos. O cumprimento das atividades complementares é requisito indispensável 
para a integralização curricular, devendo, assim, o estudante cumprir a carga horária de 120horas. Para 
validar as atividades desenvolvidas, o estudante deverá requerer, ao Coordenador do Curso, por meio 
do Protocolo on-line, anexando cópias autenticadas dos certificados ou documentos comprobatórios 
equivalentes, da atividade, com datas do desenvolvimento e carga horária. A carga horária a ser validada 
não é necessariamente à descrita no documento apresentado pelo estudante e para garantir a diversidade 
estabelece-se que as atividades que envolvem a produção científica publicada, alinhada com os objetivos do 
curso e com o perfil de formação, terão no máximo a validação de 60 horas.  

Seguem as atividades que podem ser validáveis:

a. Atividades de extensão;

b. Produção científica;

c. Participação em grupos de estudo;

d. Apresentação ou comunicação de trabalhos em congressos, seminários, exposição e outros 
eventos de natureza acadêmica, cultural e científica;

e. Atividades de iniciação científica;

f. Curso de extensão;

g. Relatório de pesquisa;

h. Ministrante de cursos de extensão na área de formação;
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i. Participação em palestras, simpósios, seminários e eventos de natureza acadêmica, cultural e 
científica;

j. Produções técnicas;

k. Elaboração de artigo científico para publicação em periódico;

l. Atividades voluntárias desenvolvidas junto às organizações privadas, públicas e não 
governamentais; 

m. Organização e/ou participação em eventos científicos ou culturais internos ou externos, como 
seminários, simpósios, congressos, conferências, semanas científicas e similares.

9. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
A Certificação “Trabalho de Conclusão de Curso em Matemática” que contempla a UA “Pesquisa e 
Monografia em Matemática” está estruturada de modo que o estudante tenha ambiente de aprendizagem 
para vivenciar o desenvolvimento de uma pesquisa. A pesquisa deverá ser relevante, podendo ser uma 
continuação/ampliação da pesquisa obrigatória de Iniciação Científica. Deverá apresentar resultados 
relevantes para o conhecimento científico para a sociedade e para a área do profissional em formação. Os 
temas deverão alinhar-se com as linhas de pesquisa do curso e as orientações detalhadas poderão ser 
visualizadas no manual da Iniciação Científica e Pesquisa.

A monografia final é apresentada oralmente, avaliada por uma banca formada por três professores do 
curso de matemática – bacharelado ou por professores convidados do quadro de docentes da Unisul. A 
apresentação será retransmitida por meio de webconferência para a sede da UnisulVirtual a partir do polo e 
no polo é aberta ao público.

O estudante terá um professor orientador da pesquisa e de todas as ações e relatórios parciais que deverão 
ser apresentados. 

Ficará aprovado o estudante que apresentar todos os relatórios parciais, a monografia final e um artigo final 
para publicação posterior com nota igual ou superior a sete.

10. Pesquisa e Iniciação Científica
Todos os estudantes deverão vivenciar ações de pesquisa e iniciação científica no decorrer do curso. Para 
tal, tem-se como referência duas certificações do curso:  Modelagem Matemática e Resolução de Problemas 
e Trabalho de Conclusão de Curso em Matemática. Em ambas as certificações, têm-se unidades de 
aprendizagem projetadas para o desenvolvimento de Competências para a pesquisa. 

Nas UAs de Resolução de Problemas o estudante vivencia atividades que promovem a busca de problemas 
reais ou simulados para serem analisados interdisciplinarmente, tendo como alicerces conceituais a 
modelagem matemática enquanto uma metodologia de pesquisa.

Na UA de Pesquisa e Monografia em Matemática – Bacharelado, o estudante vivencia todas as etapas de 
uma pesquisa científica: construção de um projeto de pesquisa, desenvolvimento da pesquisa e relato dos 
resultados por meio da produção de uma monografia. 

No decorrer das UAs explicitadas assim como no decorrer de outras UAs do Curso o estudante é estimulado 
por meio de atividades que envolvem a vivência da produção científica, como por exemplo, análise de artigos, 
produção de artigos de revisão de um tema previamente escolhido ou indicado, análise de dados sob a ótica 
da modelagem matemática, analisar situações em que a pesquisa está presente no ensino ou na extensão, 
dentre outras atividades que promovem atividades e ações no dia a dia de um pesquisador.
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11. Processo de avaliação da aprendizagem
No Quadro 5 – Ciclo de Formação, você poderá observar, na última coluna, a Base de Notas de cada Unidade 
de Aprendizagem.

Base de Notas 6.0: 

A sua avaliação em cada Unidade de Aprendizagem será verificada mediante o seu desempenho progressivo 
frente aos objetivos propostos no plano de ensino e contabilizada por meio das seguintes atividades formativas: 
de autoavaliação, desenvolvidas a distância, sob a orientação do professor no EVA; Participação em fóruns e 
atividades de pesquisas; Avaliações a Distância obrigatórias, desenvolvidas sob a orientação dos professores 
e com correção realizada pelo professor da UA; e Avaliações Presenciais obrigatórias, elaboradas a partir de 
questões objetivas, realizadas presencialmente nos polos e corrigidas com suporte digital.

Atenção para a fórmula de cálculo da média de aprovação indicada no plano de ensino de cada 
Unidade de Aprendizagem.

A partir do Plano de Ensino, o acadêmico poderá observar a necessidade de se organizar para cumprir as 
datas previamente estabelecidas pelo professor da Unidade de Aprendizagem.

A avaliação presencial (AP) será realizada na data prevista no calendário acadêmico, de forma presencial e no 
Polo ao qual o aluno está vinculado. Esta avaliação engloba os conteúdos discutidos no desenvolvimento da 
UA, constante nos diversos materiais didáticos da Unidade de Aprendizagem (digitais).

O aluno que não obtiver, na avaliação da Unidade de Aprendizagem, nota igual ou superior a sete (7,0), terá 
uma “avaliação final”. A data desta avaliação também está prevista no calendário acadêmico. Nesse caso, o 
aluno terá de alcançar, no “resultado final”, um aproveitamento igual ou superior a seis (6,0).

A média do resultado final será obtida mediante a seguinte fórmula:

Resultado Final = Média Aritmética simples entre a Avaliação da UA e a Avaliação Final.

Ficará aprovado o aluno que obter nota maior ou igual a seis.

Base de Notas 7,0

Para cada uma das UAs listadas no Quadro 5, com essa base de nota, tem-se um processo avaliativo que 
não contempla avaliação presencial a ser desenvolvida estritamente no polo. Cada uma delas contará 
como detalhamento específico no Plano de Ensino e em outros manuais, tendo, de forma sistemática, o 
acompanhamento do professor da UA no decorrer de todo o seu desenvolvimento.

As UAs denotadas como “Resolução de Problemas” da certificação “Modelagem Matemática e Resolução 
de Problemas serão avaliadas por atividades de Iniciação Científica e/ou Produção de artigos e projetos para 
a pesquisa científica e tem a base sete. Cada Plano de Ensino, articula as atividades com os critérios de 
avaliação. No decorrer dessas atividades o estudante vivencia ações de pesquisa vinculadas também às ações 
de extensão e de ensino. São momentos em que os estudantes colocam em práticas conteúdos e concepções 
discutidas em diferentes Unidades de Aprendizagem do Curso.

A UA da Certificação Trabalho de Conclusão de Curso em Matemática será avaliada por meio de participação 
e comprometimento individual no decorrer de todas as etapas da pesquisa; na apresentação escrita 
dos resultados da pesquisa, em formato de uma monografia; na apresentação oral por uma banca, via 
webconferência a partir do polo.

Ficará aprovado o estudante que obtiver a média das atividades igual ou superior a 7,0 (sete), não se admitindo 
avaliação final.
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12. Encontros presenciais nos polos
Para cada Unidade de Aprendizagem que tenha 6,0 como base de nota, há a etapa presencial de avaliação. 
Os alunos deverão submeter-se à avaliação escrita, nas datas previamente previstas no polo de apoio 
presencial.

Para a realização desta etapa, o estudante deverá deslocar-se até o polo para a realização do encontro 
presencial.

As datas são definidas a cada início do semestre, e a presença dos alunos nessas datas é obrigatória para o 
seu aproveitamento curricular.

A apresentação final da monografia do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é também uma atividade 
presencial e, portanto, será realizada no polo com o suporte do sistema de webconferência. A cada semestre 
a coordenação do curso, após ajustes do número de estudantes, orientadores e membros das bancas, 
publicará no EVA do TCC a agenda das defesas nos polos, com datas e horários para a defesa/apresentação 
do Trabalho de Conclusão de Curso.

13. Aproveitamento de Unidade de Aprendizagem
Os alunos poderão validar disciplinas cursadas e com aprovação em outras instituições, ou na própria Unisul, 
desde que realizadas em cursos de graduação. A validação é deferida, desde que atenda a todos os critérios 
listados a seguir:

a. carga horária da disciplina cursada igual ou superior à da Unidade de Aprendizagem do Curso 
de Matemática – Bacharelado da UnisulVirtual;

b. similaridade dos conteúdos em, pelo menos, 75%;

c. conceito e/ou nota mínima de aprovação com direito a créditos. 

O procedimento acima não é válido para as seguintes Unidades de Aprendizagem: Resolução de Problemas 
no Contexto da Física; Resolução de Problemas no Contexto Ambiental; Resolução de Problemas no Contexto 
das Engenharias; Resolução de Problemas no Contexto Econômico Financeiro e Pesquisa e Monografia em 
Matemática – Bacharelado. 

14. Colação de Grau
Uma vez concluídos todos os créditos concernentes às Unidades de aprendizagem de todas as Certificações 
previstas na estrutura curricular, inclusive a certificação eletiva e atividades complementares, os estudantes 
estarão aptos a solicitar a colação de grau. A Secretaria de Ensino, revisa todo o histórico e documentos 
visando validar a colação de grau em publicações com datas previamente agendadas.

O aluno, quando apto à colação de grau, deve ficar atento aos trâmites e processos institucionais que são 
divulgados no site da Unisul.

Caso o aluno seja convocado para a prova do ENADE, a expedição do diploma só ocorrerá após publicação 
da confirmação de participação pelo INEP/MEC.
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Você poderá entrar em contato com a UnisulVirtual, nos seguintes setores:

SAIAC – Serviço de Atenção Integral ao Acadêmico
Atendimento On-Line:

Portal MinhaUNISUL (http://minha.unisul.br): Atendimento On-Line > Informação/ Reclamação > Solicitar 
Caso de Informação ou Encaminhar Caso de Reclamação.

Presencialmente: 

SAIAC UnisulVirtual – Avenida Pedra Branca, 25 – Bairro Cidade Universitária Pedra Branca – Palhoça/SC. 
Atendimento SAIAC: De segunda a sexta-feira das 8h às 22h.

Telefone (para contato com a Central de Relacionamento da Unisul):

0800 970 7000 | (48) 3279 1000 (para ligações de telefone celular)
Horário de atendimento da Central de Relacionamento: De segunda a sexta-feira das 8h às 20h e aos 
sábados das 8h às 12h 

Coordenação do Curso
Profa. Dra. Diva Marília Flemming
E-mail: matematica.uv@unisul.br ou Diva.Flemming@unisul.br

Assistência Educacional
E-mail: suporte.ead@unisul.br

Correio Postal
UNISUL – Campus UnisulVirtual
Avenida Pedra Branca, 25 - Bairro: Cidade Universitária Pedra Branca
Palhoça – SC / CEP: 88137-900

Biblioteca Universitária – UnisulVirtual
Telefone: (48) 3279 1023
E-mail: bv@unisul.br
Skype: biblioteca.unisulvirtual

mailto:matematica.uv@unisul.br
mailto:Diva.Flemming@unisul.br
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