
 

 

 

 

RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/018/2022 

 

Aprova alterações no PPC do Mestrado Profissional em 

Matemática – PROFMAT e dá outras providências. 

 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, da UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 35, inciso XVI, 

do Estatuto da Instituição, e:  

 

CONSIDERANDO que o processo cumpriu os ritos legais, inclusive no que diz respeito às 

instâncias que analisam e deliberam sobre as alterações e, que o documento encontra-se em acordo 

com as legislações que o regem; 

 

CONSIDERANDO o que consta no processo nº 55000.005987.2022-64; 

 

CONSIDERANDO decisão unânime deste Egrégio Conselho em reunião ordinária 

realizada em 25 de julho de 2022. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Aprovar alterações no PPC do Mestrado Profissional em Matemática em Rede 

Nacional – PROFMAT, ofertado pela Universidade Estadual da Paraíba. 

 

§1º - O PPC do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – PROFMAT se 

encontra delineado no Anexo I desta resolução. 

 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 

em contrário. 

 

Campina Grande (PB), 25 de julho de 2022. 

 

Profa. Dra. CELIA REGINA DINIZ 

Reitora e Presidenta do CONSEPE 

 

 RESENHA/UEPB/SODS/017/2022. Publicada no Diário Oficial do Estado, 27 de julho de 2022. Pág. 5. 
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1. Introdução 

 

O Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) é um 

programa de mestrado semipresencial na área de Matemática com oferta nacional. É 

formado por uma rede de Instituições de Ensino Superior, no contexto da Universidade 

Aberta do Brasil/Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
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e coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), com apoio do Instituto 

Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). O programa foi aprovado pela 

CAPES em outubro de 2010, possuindo, inicialmente, conceito 3. Atualmente, o 

PROFMAT é recomendado pela CAPES, reconhecido pelo Conselho Nacional de 

Educação – CNE e validado pelo Ministério da Educação com nota 5 (nota máxima para 

programas de mestrado). As Instituições de Ensino parceiras desta rede são aquelas que 

submeteram suas propostas de adesão e foram aprovadas dentro das normas 

estabelecidas pela SBM. A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) como uma das 

universidades parceiras oferece vinte vagas no Campus I, localizado em Campina 

Grande - PB. 

 

O PROFMAT é um programa de Mestrado semipresencial que visa atender, 

prioritariamente, os professores do ensino básico das escolas de todo o país, com uma 

previsão de bolsas.  A concessão de bolsas dar-se-á em observância aos requisitos e aos 

princípios estabelecidos no Edital Nacional de Acesso e/ou Normas e/ou Edital para 

concessão de bolsas de estudos. 

 

A UEPB possui tradição em Cursos de Licenciatura e Bacharelado, Mestrado e 

Doutorado acadêmicos; O PROFMAT foi o segundo Mestrado Profissional da 

instituição. Atualmente, a UEPB oferta também programas de Doutorado Profissional. 

A adesão da UEPB ao PROFMAT foi extremamente importante, pois o programa 

contribui com uma qualificação certificada de alto nível para os professores do ensino 

básico em nível de Mestrado. 

 

Devido à proximidade de algumas cidades de estados como Pernambuco, Rio 

Grande do Norte e Ceará, o Campus da UEPB em Campina Grande, além dos 

estudantes locais, atende um grande número de estudantes advindos dos municípios 

circunvizinhos. Assim, a UEPB com o programa PROFMAT, atende não somente parte 

dos docentes da Paraíba, como também de estados vizinhos. 

 

O campus I da Universidade Estadual da Paraíba está localizado no munícipio de 

Campina Grande. O campus leva o nome do economista Edvaldo de Souza do Ó, um 

dos fundadores da Instituição. Em julho de 1966, Edvaldo do Ó foi eleito vice-reitor e 

mais tarde assumiu a reitoria da Universidade Regional do Nordeste, que veio a se 

tornar UEPB e exerceu o reitorado até 10 de abril de 1969. A Universidade Estadual da 

Paraíba foi estadualizada em 11 de outubro de 1987 pelo então Governador da Paraíba, 

Tarcísio de Miranda Buriti, e deixou de ser a Universidade Regional do Nordeste 

(FURNe) para transformar-se em Universidade Pública Estadual, reconhecida pelo 

Conselho Federal de Educação em 1996. Atualmente, a UEPB, além do campus I, 

possui outros sete campi, localizados na capital João Pessoa e em cidades do interior do 

estado. 

 

O Centro de Ciências e Tecnologia da UEPB – Campus I, responsável pelo 

PROFMAT, atua ainda nas seguintes atividades relacionadas ao curso: 

 

1. Projetos de pesquisa em matemática pura, aplicada, em ensino de matemática, 

educação matemática e também em áreas afins. 

2. Projetos de extensão, dando suporte aos professores da rede pública de ensino, 

através de cursos e treinamentos, além das instalações laboratoriais de 
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matemática voltados para a confecção e uso de materiais didáticos aplicados ao 

ensino de Matemática; 

3.  Oferece o curso de Mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática e 

também o curdo de Doutorado Profissional em Ensino de Ciências e Educação 

Matemática.  

 

As atividades do programa PROFMAT/UEPB são sediadas no Campus I da 

UEPB, em Campina Grande, localizado na Rua Baraúnas, 351, Bairro Universitário, 

CEP: 58429-500, Site: https://pos-graduacao.uepb.edu.br/profmat/, E-mail 

profmat@setor.uepb.edu.br, telefone: (83) 3344-5332.  

 

2. Justificativa 

 

O processo de desenvolvimento acentuado de Campina Grande e região, 

induzido principalmente pelo desenvolvimento tecnológico e comercial, fez com que 

várias universidades importantes, institutos e faculdades de grande porte se instalassem 

nesta cidade. Uma consequência natural deste processo foi o aumento substancial de 

cursos de Pós-Graduação na região, em particular na área de Matemática. 

 

A UEPB, Instituição que mais forma Licenciados em Matemática no estado da 

Paraíba, tem como foco a formação de professores para atuarem no ensino fundamental 

e médio, atendendo, também, àqueles que desejam seguir carreira acadêmica. Com isso, 

há um grande contingente de professores de Matemática em nossa região, os quais 

buscam, cada vez mais, qualificação e formação continuada para exercerem com 

maestria suas atividades docentes. O PROFMAT/UEPB é uma excelente alternativa aos 

professores de matemática do ensino básico das escolas públicas e privadas que buscam 

essa formação continuada através de uma Pós-Graduação, a nível de mestrado. 

 

3. Infraestrutura Administrativa de Ensino e Pesquisa  

 

O PROFMAT/UEPB é um curso ministrado de forma semipresencial, com 

encontros de três horas semanais para cada disciplina de 90 horas/aulas, totalizando 45 

horas presenciais por disciplina. A UEPB disponibiliza   para as atividades   presenciais 

do PROFMAT as seguintes infraestruturas: 

 

1. Auditórios: Estão disponíveis ao PROFMAT/UEPB o auditório do Centro de 

Ciências e Tecnologia e os auditórios da Central Acadêmica Paulo Freire; 

2. Laboratórios: O laboratório de ensino de computação do DM, que dispõe de 

máquinas aptas para uso em rede interna e externa; um Laboratório de 

Matemática; 

3. Uma sala de desenho; 

4. Salas de aulas necessárias para as demandas do programa; 

5. Secretaria do curso que funciona na sala 327 da Central Acadêmica Paulo 

Freire; 

6. Biblioteca: Está disponível para o curso a Biblioteca central da UEPB, que 

funciona em estrutura informatizada, climatizada e com ambientes 

individuais de estudo; 

https://pos-graduacao.uepb.edu.br/profmat/


 

4 

7. Acervo de livro do programa, localizado na Secretaria do curso, na sala 327 

da Central Acadêmica Paulo Freire; 

8. Sala de estudos: Funciona na Central Integrada de Aulas, na Sala 312; 

9. Gabinetes individuais ou duplos aos professores do programa. 

 

4. Caracterização da Proposta 

 

4.1 Contextualizações Institucionais e Regionais da Proposta 

 

O programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional é um 

curso semipresencial, realizado por uma rede de instituições de ensino superior, o qual a 

UEPB aderiu por meio de edital público, no contexto da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), e coordenado, no âmbito nacional, pela Sociedade Brasileira de Matemática 

(SBM) e localmente pela Universidade Estadual da Paraíba. Este curso visa alcance 

nacional em grande escala de atuação, com o objetivo de incrementar a formação 

matemática do professor do ensino básico em todo território nacional. Trata-se de uma 

forma de atuação consistente com os objetivos primários da UEPB, que incluem 

estimular a melhoria do ensino de matemática em todos os níveis. 

 

O programa visa atender, preferencialmente, os professores de matemática em 

exercício no ensino básico, principalmente aqueles que atuam nas escolas públicas, que 

buscam aprimoramento em sua formação docente com ênfase no domínio aprofundado 

dos conteúdos matemáticos relevantes ao ensino básico. 

 

4.2. Histórico do Curso 

 

Não há histórico anterior deste curso junto a CAPES, mas a proposta se assenta na 

experiência do Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do 

Ensino Médio (PAPMEM) que vem sendo executado através de videoconferência, com 

muito êxito, pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), desde 2002, que foi 

coordenado pelo Prof. Elon Lages Lima. Este programa de complementação de 

formação já atendeu mais de 30.000 professores do ensino médio em todo o Brasil 

desde a sua criação. Atualmente, a rede do Profmat consta com dezenas de instituições, 

institutos e o Colégio Pedro II. 

 

A UEPB, por sua vez, há muito tem como objetivo a formação e a qualificação 

dos professores de matemática do ensino básico. É importante destacar a atuação da 

UEPB na formação de professores de matemática e no desenvolvimento do projeto de 

Auto Estudo em Matemática Superior, iniciado em meados de 1998, que teve como 

objetivo preparar os professores de matemática da região em assuntos de matemática 

superior, oportunizando fazer concursos para professores efetivos ou substitutos nas IES 

da Região, bem como qualificá-los para o melhor exercício da sua docência nas escolas 

que trabalhavam. Este projeto também teve como objetivo básico desenvolver nos 

professores e demais interessados, um hábito de estudo em matemática, aprimorando 

assim sua conduta em sala de aula. O mesmo grupo de professores que desenvolveram o 

projeto mencionado acima também trabalhou para criar, no Departamento de 

Matemática da UEPB, um curso de Especialização em Matemática Pura e Aplicada. 
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Aproximadamente um ano após a aprovação do curso pela CAPES, a UEPB 

participou, em setembro de 2011, de um edital público de adesão ao programa. A 

adesão ao PROFMAT pela UEPB foi um ganho inestimável não só para a instituição, 

mas para toda a região de sua abrangência. É importante observar que, apesar de já 

desempenhar papel fundamental na oferta de cursos acadêmicos de Pós-Graduação no 

estado, o Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional foi a apenas a 

segunda experiência da UEPB com programas profissionais.  

 

4.3. Cooperação e Intercâmbio 

 

O programa se estrutura por meio de uma rede de instituições de ensino superior 

amplamente distribuída pelo território nacional, com coordenação nacional feita pela 

SBM e localmente pelas instituições associadas em parceria com a Universidade Aberta 

do Brasil (UAB).  

 

5. Áreas de Concentração/Linhas de Pesquisa 

 

A área de concentração do curso de Mestrado Profissional em Matemática com 

suas áreas de concentrações e as respectivas linhas de pesquisas são as seguintes: 

 

Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa 

Área de 

Concentração  

Linha de 

Pesquisa 

Descrição 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensino Básico de 

Matemática e 

Teoria dos 

Números 

Ensino de 

Matemática  

Trata-se do estudo das formas e estratégias de ensino-

aprendizagem de conteúdo matemático. 

História da 

Matemática 

Estudar os fatos históricos relevantes para 

matemática 

Matemática 

Aplicada 

Estudo interdisciplinar das aplicações dos métodos e 

ideias matemáticas nas diversas áreas de interesse 

científico, tecnológico ou social, por meio do 

desenvolvimento de modelos matemáticos para 

situações de interesse, pelo estudo teórico ou 

computacional destes modelos e pelo 

desenvolvimento de métodos para o estudo 

sistemático destes modelos. 

Modelagem 

Matemática 

Tratar os aspectos conceituais da modelagem e 

aplicar a modelagem matemática no ensino. 

Matemática 

Trata-se do estudo por método dedutivo de objetos 

abstratos (números, figuras, funções, etc.) e as 

relações existentes entre eles. 

 

6. Objetivos/Perfil Profissional a ser formado 
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O Curso proposto visa contribuir para uma qualificação ampla do ensino de 

matemática na escola básica, indo desde um aprimoramento no processo de formação 

continuada de professores até mudanças efetivas da prática em sala de aula. Esta ação 

visa promover a construção de competências matemáticas no ensino básico por meio de 

um processo de ensino e aprendizado significativo, inserido de forma consistente em 

uma educação universal de qualidade. 

 

A meta é oferecer um curso de formação profissional alicerçado em sólida 

formação Matemática, que contemple as necessidades advindas, tanto do trabalho 

cotidiano dos professores no espaço da escola, quanto de suas necessidades amplas de 

desenvolvimento e valorização profissional e que venha a fortalecê-los no 

enfrentamento dos desafios postos pelo seu exercício profissional. Assim, este Curso 

contempla: 

 

 A busca de uma formação matemática adequada para o exercício profissional 

qualificado do ensino de matemática na escola básica; 

 A afirmação do compromisso permanente com a qualidade do ensino e da 

aprendizagem na área de Matemática; 

 Uma postura crítica acerca do trabalho nas aulas de matemática nos níveis 

fundamental e médio; 

 O papel central da competência matemática frente às exigências da sociedade 

moderna; 

 A valorização profissional do professor através do aprimoramento de sua 

formação. 

 

Para atingir os objetivos aos quais se propõe esse Mestrado Profissional em 

Matemática sua prática estará alicerçada nas seguintes diretrizes: 

 

 Executar um processo de formação complementar em matemática, baseado 

nos conteúdos curriculares do ensino básico, que promova o domínio dos 

conteúdos apropriados, da forma de pensar e das estratégias de resolução de 

problemas característicos da matemática; 

 Promover uma articulação eficaz entre conhecimentos e práticas das ciências 

matemáticas e do ensino básico, direcionada aos objetivos da educação 

básica; 
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 Estimular e promover a independência do professor cursista, fornecendo-lhe 

instrumentos para busca por conhecimento e desenvolvimento profissional 

de forma autônoma e permanente; 

 Incentivar a pesquisa e produção de materiais instrucionais e práticas 

pedagógicas diferenciadas para o enriquecimento do processo de ensino e 

aprendizagem de Matemática na escola (textos, atividades, software, 

simulações, ambientes de aprendizagem, aulas inovadoras, etc.). 

 

Em relação ao perfil do profissional a ser formado, espera-se que tais 

profissionais que lecionam matemática no Ensino Básico tenham pleno domínio da 

matéria que ensinam, inclusive das suas aplicações mais imediatas, bem como uma 

noção da evolução histórica dos principais temas que constam do currículo escolar. 

 

7. Total de Créditos para a titulação 

 

7.1 Créditos e titulação 

 

Para conclusão do PROFMAT, e obtenção do respectivo título de Mestre, é 

necessário que o mesmo cumpra no mínimo 810 horas (9 disciplinas com 90 horas cada) 

em disciplinas e deve: 

 

a) Ter sido aprovado em pelo menos 9 (nove) disciplinas, incluindo todas as disciplinas 

obrigatórias definidas no Catálogo de Disciplinas;  

b) Ter sido aprovado no Exame Nacional de Qualificação;  

c) Ter sido aprovado no Exame de Proficiência de Língua Estrangeira (Inglês);  

d) Ter sido aprovado na defesa de Dissertação de Mestrado;  

e) Ter a versão final da dissertação de mestrado inserida no Sistema Acadêmico de 

Controle;  

f) Satisfazer todos os requisitos da UEPB para emissão do diploma. 

 

7.2 Do Diploma 

 

A Comissão Acadêmica Nacional é responsável pela emissão do selo de autenticidade, 

conforme calendário, após o cumprimento das alíneas a), b), c), d), e) e f), o qual deve 

ser obrigatoriamente afixado no verso do diploma. 

 

8. Disciplinas do Curso 

 

O curso dispõe de disciplinas obrigatórias e eletivas, as quais serão destacadas 

abaixo: 

 

8.1 Disciplinas Obrigatórias 
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No quadro abaixo apresentamos as disciplinas de caráter obrigatório do curso de 

Mestrado Profissional em Matemática da UEPB como instituição associada ao 

PROFMAT. 

 

Disciplinas obrigatórias 

Códigos 

UEPB/SBM 
Nome Créditos/Carga horária 

MA11 
Números e Funções 

Reais 
6/90 horas 

Ementa 

Conjuntos. Números naturais. Números cardinais. Números reais. 

Funções afins. Funções quadráticas. Funções polinomiais. Funções 

exponenciais e logarítmicas. Funções trigonométricas. 

Bibliografia:  

1. LIMA, E. L. Números e funções reais. SBM, 2014 (Coleção PROFMAT). 

2. https://profmat-sbm.org.br/videoaulas-do-profmat/ 

Acesso: 15 maio de 2022. 

Códigos 

UEPB/SBM 
Nome Créditos/Carga horária 

MA12 Matemática Discreta 6/90 horas 

Ementa 

Números naturais. O método da indução. Progressões. Recorrências. 

Matemática financeira. Análise combinatória. Probabilidade. Médias e 

Princípio das Gavetas. 

Bibliografia: 

1. CARVALHO, P.C.P; MORGADO, A. C. Matemática discreta. SBM, 2012, 2a 

edição (Coleção PROFMAT).  

2. https://profmat-sbm.org.br/videoaulas-do-profmat/ 

Acesso: 15 maio de 2022. 

Códigos 

UEPB/SBM 
Nome Créditos/Carga horária 

MA13 Geometria  6/90 horas 

Ementa 

Conceitos geométricos básicos. Congruência de triângulos. Lugares 

geométricos. Proporcionalidade e semelhança. Áreas de figuras planas. 

Trigonometria e geometria. Conceitos básicos em geometria espacial. 

Alguns sólidos simples. Poliedros convexos. Volume de sólidos. 

 Bibliografia: 

1. MUNIZ NETO, A. C. Geometria. SBM, 2013 (Coleção PROFMAT).  

2. https://profmat-sbm.org.br/videoaulas-do-profmat/ 

Acesso: 15 maio de 2022. 

Códigos 

UEPB/SBM 
Nome Créditos/Carga horária 

MA14 Aritmética 6/90 horas 

Ementa 

Os números inteiros. Aplicações da indução. Divisão nos inteiros. 

Representação dos números inteiros. Algoritmo de Euclides. 

Aplicações do máximo divisor comum. Números primos. Números 

especiais. Congruências. Os teoremas de Euler e Wilson. Congruências 

lineares e classes residuais. Congruências quadráticas. Noções de 

criptografia. 

Bibliografia: 

1. HEFEZ, A.; FERNANDEZ, C.S. Introdução à algebra linear. SBM, 2016 (Coleção 

PROFMAT).  

https://profmat-sbm.org.br/videoaulas-do-profmat/
https://profmat-sbm.org.br/videoaulas-do-profmat/
https://profmat-sbm.org.br/videoaulas-do-profmat/
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2. HEFEZ, A. Exercícios resolvidos de Aritmética. SBM, 2016 (Coleção PROFMAT). 

3. https://profmat-sbm.org.br/videoaulas-do-profmat/ 

Acesso: 15 maio de 2022. 

Códigos 

UEPB/SBM 
Nome Créditos/Carga horária 

MA21 
Resolução de 

Problemas 
6/90 horas 

 

 

 

 

 

Ementa 

Estratégias para resolução de problemas envolvendo números e 

funções reais, matemática discreta, geometria e aritmética. Análise de 

exames, concursos e testes: Qualificação do Mestrado Profissional em 

Matemática em Rede Nacional – PROFMAT, Program for 

International Student Assessment (PISA), Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), 

Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), 

International Mathematical Olympiad (IMO), Olimpíada do Cone Sul, 

Olimpíada Iberoamericana de Matemática (OIM), Concurso Canguru 

Matemático sem Fronteiras. Outros exames, concursos e testes 

relacionas com a Educação Básica. 

Bibliografia: 

1. Videoaulas PROFMAT, MA 21 - Resolução de problemas. Disponível em: < 

http://www.profmat-sbm.org.br/ma21-videoaulas >. Acesso: 04 jan. 2017. 

2. D. FOMIN, S. GERkIN, I. ITENbERG, Círculos Matemáticos – A Experiência 

Russa. IMPA,2012. 

3. C. MOREIRA, E. MOTTA, E. TENGAN, L. AMâNCIO, N. SALDANHA, P. 

RODRIGUES, Olimpíadas Brasileiras de Matemática, 9ª a 16ª - Problemas e 

resoluções. SBM, 2009. 

4. k.Y. OLIVEIRA, A. J. CORCHO, Iniciação à matemática: um curso com problemas 

e soluções. SBM, 2010 

5. Exame Nacional de Qualificação do Mestrado Profissional em Matemática em Rede 

Nacional – PROFMAT 

PROFMAT, Exames. Disponível em: <http://www.profmat-sbm.org.br/memoria/ 

exames>. Acesso em: 09 jan. 2017. 

6. Olimpíadas Brasileira de Matemática (OBM) OBM, Provas e gabaritos. Disponível 

em: <http://www.obm.org.br/opencms/provas_gabaritos/>. Acesso em: 09 jan. 2017. 

7. Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP)OBMEP, Provas e 

soluções. Disponível em: <http://www.obm.org.br/opencms/provas_gabaritos/>. 

Acesso em: 09 jan. 2017. 

8. Canguru Matemático sem Fronteiras 

CANGURU MATEMÁTICO SEM FRONTEIRAS, Provas e soluções. Disponível em: 

<http://www.mat.uc.pt/canguru/arquivo.html>. Acesso em: 09 jan. 2017. 

9. Olimpíada Iberoamericana de Matemática (OIM)OIM,  

Enunciados de las pruebas. Disponível em: http://www.oei.es/historico/oim/ 

problemas.htm>. Acesso em: 09 jan. 2017. 

10. International Mathematical Olympiad (IMO) IMO, Problems. Disponível em: 

<https://www.imo-official.org/problems.aspx>. Acesso em: 09 jan. 2017. 

11. Revista do Professor de Matemática (RPM) RPM, Artigos. Disponível em: 

<http://rpm.org.br/BuscaAvancada.aspx>. Acesso em: 09 jan. 

2017. 

12. Revista Eureka! OBM, Revista Eureka!. Disponível em: 

<http://www.obm.org.br/opencms/revista_eureka/>. Acesso em: 09 jan. 2017. 

https://profmat-sbm.org.br/videoaulas-do-profmat/


 

10 

Códigos 

UEPB/SBM 
Nome Créditos/ Carga horária 

MA22 
Fundamentos de 

Cálculo 
6/90 horas 

Ementa 

Sequências de números reais. Limite de funções. Funções contínuas. 

Derivação. Integração.por substituição e por partes. Áreas e volumes 

obtidos mediante integrais. 

Bibliografia: 

1. MUNIZ NETO, A. C. Fundamentos de cálculo. SBM, 2022, 2a edição (Coleção 

PROFMAT). 

2. https://profmat-sbm.org.br/videoaulas-do-profmat/ 

Acesso: 15 maio de 2022. 

Códigos 

UEPB/SBM 
Nome Créditos/Carga horária 

MA23 Geometria Analítica 6/90 horas 

Ementa 

Coordenadas no plano. Vetores no plano. Equações da reta no plano. 

Posição relativa entre retas e círculos e distâncias. Elipse. Hipérbole. 

Parábola. Equação geral do segundo grau no plano. Curvas planas 

parametrizadas. Coordenadas e vetores no espaço. Produto interno e 

produto vetorial no espaço. Produto misto, volume e determinante. A 

reta no espaço. O plano no espaço. Sistemas de equações Lineares com 

três variáveis. Distância e ângulos no espaço. 

Bibliografia: 

1. DELGADO, J; FRENSEL, K; CRISSAFF; L. Geometria analítica. SBM, 2017 

(Coleção PROFMAT). 

2. https://profmat-sbm.org.br/videoaulas-do-profmat/ 

Acesso: 15 maio de 2022. 

 

8.2 Disciplinas Eletivas 

 

No quadro abaixo apresentamos as disciplinas eletivas do Curso de Mestrado 

Profissional em Matemática da UEPB como instituição associada ao PROFMAT. 

 

 Disciplinas Eletivas  

 Códigos 

UEPB/SBM 
Nome Créditos/Carga horária 

 

 
MA24 

Trabalho de Conclusão 

de Curso 
 6/90 horas 

 

  

 

Ementa 

Disciplina dedicada a apoiar a elaboração de trabalho sobre tema específico 

pertinente ao currículo de Matemática do Ensino Básico e que tenha 

impacto na prática didática em sala de aula. Cada trabalho é apresentado na 

forma de uma aula expositiva sobre o tema do projeto e de um trabalho 

escrito, com a opção de apresentação de produção técnica relativa ao tema. 

 

 Bibliografia:  

Códigos 

UEPB/SBM 
Nome Créditos/Carga horária 

MA31 
Tópicos de História da 

Matemática 
6/90 horas 

Ementa 
A matemática na Babilônia e antigo Egito. A matemática grega até 

Euclides. A matemática grega após Euclides. Al-Khwarizmi, Cardano, 

https://profmat-sbm.org.br/videoaulas-do-profmat/
https://profmat-sbm.org.br/videoaulas-do-profmat/
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Viète e Neper. A nova matemática do Século XVII. Funções, números 

reais e complexos. 

Bibliografia: 

1. ROQUE, T; PITOMBEIRA, J.b. Tópicos de história da matemática. SBM, 2012 

(ColeçãoPROFMAT). 

Códigos 

UEPB/SBM 
Nome Créditos/Carga horária 

MA32 
Tópicos de teoria dos 

números 
6/90 horas 

 

Ementa 

Fundamentos. Potências e congruências. Funções multiplicativas e as 

fórmulas de inversão de Möbius. Frações contínuas. Equações diofantinas 

não lineares. 

Bibliografia: 

MOREIRA, C. G. T.A.; MARTÍNEZ, F.E.b.; SALDANHA, N.C. Tópicos de teoria 

dos números, SBM, 2021, 2a edição (Coleção PROFMAT). 

Códigos 

UEPB/SBM 
Nome Créditos/Carga horária 

MA33 Introdução a Álgebra Linear 6/90 horas 

Ementa 

Sistemas lineares e matrizes. Transformação de matrizes e resolução de 

sistemas. Espaços vetoriais. O espaço R3. Transformações lineares. 

Transformações lineares e matrizes. Espaços com produto interno. 

Determinantes. Diagonalização de operadores. 

Bibliografia:  

1. HEFEZ, A.; FERNANDEZ, C.S. Introdução à algebra linear. SBM, 2016 (Coleção 

PROFMAT). 

2. HEFEZ, A.; FERNANDEZ, C.S. Exercícios resolvidos de Álgebra Linear. SBM, 

2016 (Coleção PROFMAT). 

Códigos 

UEPB/SBM 
Nome Créditos/Carga horária 

MA34 
Tópicos de Cálculo 

Diferencial e Integral 
6/90 horas 

 

Ementa 

Séries de números reais. Polinômios de Taylor. Funções de n variáveis. 

Derivadas parciais e gradiente. Pontos críticos de uma função de n 

variáveis. Integral Múltipla. 

Bibliografia: 

1. LIMA, E. L. Análise real, volume 2. IMPA, 2014 (Coleção Matemática 

Universitária). 

2. STEWART.J. Cálculo, volume 2. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. 

3. LANG.S. Calculus of several variables. Springer Verlag, 2005 (Undergraduate 

Texts). 

Códigos 

UEPB/SBM 
Nome Créditos/Carga horária 

MA35 Matemática e Atualidade I 6/90 horas 

Ementa 

Posicionando na terra e no espaço. Frisos e mosaicos. Movimentos de 

robôs. Esqueletose radiocirurgia com raios gama. Economias e 

empréstimos. Códigos corretores de erros. Criptografia de chave pública. 

Geradores de números aleatórios. Google e o algoritmo PageRank. 

Bibliografia: 

ROUSSEAU.C; SAINT-AUBIN, Y. Matemática e atualidade volume 1. Rio de 

Janeiro: SBM, 2021, 2a edição (Coleção PROFMAT). 
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Códigos 

UEPB/SBM 
Nome Créditos/Carga horária 

MA36 
Recursos Computacionais no 

Ensino de Matemática 
6/90 horas 

Ementa 

O uso da calculadora no ensino de matemática. Planilhas eletrônicas. 

Ambientes gráficos. Ambientes de geometria dinâmica. Sistemas de 

computação algébrica. Ensino a distância. Pesquisas eletrônicas, 

processadores de texto e hipertexto. Critérios para seleção de recursos 

computacionais no ensino de matemática. 

Bibliografia: 

GIRALDO, V.; MATTOS, F.;CAETANO. P. Recursos computacionais no ensino da 

matemática.SBM, 2013 (Coleção PROFMAT). 

Códigos 

UEPB/SBM 
Nome Créditos/Carga horária 

MA37 Modelagem Matemática 6/90 horas 

Ementa 

Aspectos conceituais de modelagem. Otimização em modelagem 

matemática. Equações diferencias e de diferenças em modelagem 

matemática. Probabilidade e Estatística em modelagem matemática. 

Teoria dos Grafos em modelagem matemática. Modelagem matemática 

no ensino. 

Bibliografia: 

1. BASSANEZI, R. Ensino-Aprendizagem com modelagem matemática: uma nova 

estratégia. EditoraContexto, 2004. 

2. GIORDANO, F. R.; FOX, W.P.; HORTON, S. b.; WEIR, M. D. A First course in 

mathematical modeling. Brooks Cole, 2008. 

3. MEERSCHAERT.M. Mathematical modeling. Academic Press, 2007. 

4. BLUM, W; GALBRAITH, P. L.; HENN. Henn and M. Niss. (Eds). Modelling and 

applications in mathematics education. The 14th ICMI Study. Springer Verlag, 2007. 

Códigos 

UEPB/SBM 
Nome Créditos/Carga horária 

MA38 
Polinômios e Equações 

Algébricas 
6/90 horas 

Ementa 

 

Os números complexos. A geometria do plano complexo. Propriedades 

básicas dos polinômios. Fatoração de polinômios. Equações algébricas. 

Construções com régua e compasso. Os números hipercomplexos. 

Bibliografia: 

HEFEZ, A; VILLELA, M. L. T. Polinômios e equações algébricas. SBM, 2018, 2a 

edição (Coleção PROFMAT). 

Códigos 

UEPB/SBM 
Nome Créditos/Carga horária 

MA39 Geometria Espacial 6/90 horas 

Ementa Incidência. Ângulos e posições relativas entre retas e planos no espaço. 

Ângulos no espaço. Ângulos diedros, triedros e poliédricos. Prismas, 

cilindros, pirâmides, cones e esferas. Poliedros. Poliedros de platão. 

Fórmula de Euler. Volume 

Bibliografia: 

1. CARVALHO, P.C.P. Introdução à geometria espacial. SBM, 2005 (Coleção do 

Professor de Matemática). 

2. LIMA, E.L. Medida e forma em geometria. SBM, 2011 (Coleção do Professor de 

Matemática). 
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3. LIMA, E.L. Coordenadas no espaço. SBM, 2007 (Coleção do Professor de 

Matemática). 

4. LIMA, E.L.,CARVALHO, P.C.P; MORGADO, A.C; WAGNER E. A matemática 

do ensino médio, volume 3. SBM, 2006 (Coleção Professor de Matemática). 

Códigos 

UEPB/SBM 
Nome Créditos/Carga horária 

MA40 Tópicos de Matemática 6/90 horas 

Ementa Disciplina sem ementa fixa, com programa a ser proposto por iniciativa 

de cada instituição associada. 

Bibliografia: 

Códigos 

UEPB/SBM 
Nome Créditos/Carga horária 

MA41 Probabilidade e Estatística 6/90 horas 

Ementa 

 

A Natureza da estatística. Tratamento da informação. Distribuições de 

frequência e gráficos. Medidas. Conceitos básicos em probabilidade. 

Probabilidade condicional e Independência. Variáveis aleatórias discretas 

e contínuas. Função de distribuição acumulada. Esperança e variância de 

variáveis aleatórias. Modelos Bernoulli, binomial e geométrico. Modelo 

uniforme e modelo normal. Distribuição assintótica da média amostral. 

Introdução à inferência estatística. 

Bibliografia: 

1. CARVALHO, P.C.P; MORGADO, A.C; WAGNER; FERNANDEZ, P. Análise 

combinatória e probabilidade. SBM, 2005 (Capítulo 5). 

2. BUSSABW, MORETTIN, W. Estatística básica. Editora Saraiva, 2010. 

3. PINHEIRO, R; CUNHA, G. Probabilidade e estatística: quantificando a incerteza. 

Editora Campus, 2012 

4. Laura Rifo, Probabilidade e Estatística:  Aspectos de tomadas de decisões e 

incertezas para o Ensino Fundamental e Médio, 2021 (Coleção Profmat) 

Códigos 

UEPB/SBM 
Nome Créditos/Carga horária 

MA42 Avaliação Educacional 6/90 horas 

Ementa Os exames nacionais de avaliação educacional. O Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior. O que é a teoria de resposta ao item? 

Estimação dos parâmetros e proficiências na TRI. A engenharia de 

construção de itens. Avaliação como meio para regular a aprendizagem. 

Bibliografia: 

RABELO, M. Avaliação educacional: fundamentos, metodologia e aplicações no 

contexto brasileiro. SBM, 2013 (Coleção PROFMAT). 

Códigos 

UEPB/SBM 
Nome Créditos/Carga horária 

MA43 Cálculo Numérico 6/90 horas 

 

 

Ementa 

Introdução à modelagem em matemática. Construção de modelo. 

Exemplos de modelos com diferenças finitas e modelo de crescimento. 

Raízes de equações. Métodos de bisseção. Ponto fixo e Newton. Ajuste de 

curvas. Aproximações lineares e quadráticas. Interpolação polinomial. 

Ajuste por mínimos quadrados. Derivação e integração numérica. 

Bibliografia:  

1. RUGGIERO,M. A. G. LOPES, V. L. R. Cálculo Numérico: aspectos teóricos e 

computacionais. 2a. Ed. Makron Books, 1997. 

2. BRANCO,N. Cálculo numérico. Prentice Hall, 2006. 
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3. SPERANDIO, D; MENDES, J, SILVA, L. Cálculo Numérico- características 

matemáticas e computacionais dos métodos numéricos. Prentice Hall, 2003. 

4. GIORDANO, F. R.; FOZ, W. P.; HORTON, S. B; WEIR, M. D. A First course in 

mathematical modeling. Brooks Cole, 2008. 

5. MEERSCHAERT, M.M. Mathematical modeling. Academic Press, 2007. 

6. BLUM, W; GALBRAITH, P. L.; HENN. Henn and M. Niss, (Eds).. Modelling and 

applications in mathematics education. The 14th ICMI Study. Springer Verlag, 2007. 

7. CONTE, S.; BOOR, D. Elementary numerical analysis: An algorithmic approach. 

Third Edition, Mc Graw-Hill, 1981.  

Códigos 

UEPB/SBM 
Nome Créditos/Carga horária 

MA44 
MA 44 – Matemática e 

Atualidade II 
6/90 horas 

Ementa 
A lei de Benford. Introdução à análise de Fourier e aplicações. 

Compressão de imagens. Padrão JPEG. O computador de DNA. Cálculo 

de variaçoes e aplicações. Percorrer o sistema solar economizando 

energia. Flashes científico 

Bibliografia: 

ROUSSEAU, C.;SAINT-AUBIN,Y. Matemática e atualidade – Volume 2. Rio de 

Janeiro: SBM, 2015 (Coleção PROFMAT). 

 

9. Corpo Docente e Estrutura 

 

9.1 Corpo Docente 

 

O Corpo Docente do PROFMAT é composto por docentes com grau de Doutor e 

com experiência em ensino de Matemática adequada aos objetivos pedagógicos do 

PROFMAT. O quadro de docentes do PROFMAT é composto de Doutores em 

Matemática Pura, Doutores em Matemática Computacional, Doutores em Estatística e em 

Engenharia Elétrica. 

 

9.2. Estrutura da Rede 

 

O Mestrado Profissional em Matemática é um programa em rede da SBM e 

realizado através de uma Comissão Acadêmica, Comissões Específicas, Comissão 

Nacional de Avaliação dos Discentes e de Comissões Acadêmicas Locais em cada 

Instituição Associada. A estruturação da rede de Instituições Associadas e regulada pelo 

Regimento do programa. 

 

9.3. Projeto Acadêmico e Processo de Ensino-Aprendizagem do Programa 
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A Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), na qualidade de coordenadora da 

rede de Instituições de Ensino Superior integradas no programa de Mestrado 

Profissional em Matemática, estabelece mecanismos de uniformização da qualidade de 

todo o processo pedagógico, entre os quais figuram: 

 

 Ingresso dos discentes é feito através do Exame Nacional de Acesso; 

 A SBM é responsável pelo Exame Nacional de Qualificação presencial; 

 A SBM é responsável pela produção de material didático. 

 

Na busca de uma capacitação de qualidade certificada para professores de 

Matemática das escolas básicas, transformando-os em produtores de conhecimento e 

não em meros receptores de informações, surge a necessidade de uma comunicação 

multidirecional, mediada por tecnologias apropriadas. Com esse enfoque pedagógico, a 

aprendizagem é realizada pelos seguintes meios: 

 

 Livros da Coleção PROFMAT; 

 Atividade relevantes e contextualizadas; 

 Troca de experiências e interação social; 

 Fontes de informação de qualidade. 

 

Dessa forma, os conteúdos básicos de materiais impressos, ou seja, os livros da 

Coleção PROFMAT estarão à venda na livraria virtual da SBM, enquanto que os 

materiais didáticos virtuais, como vídeos, simuladores, aulas virtuais, ficarão 

disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle). 

 

Dadas as características do programa, as atividades presenciais ocorrerem às 

sextas-feiras, podendo ser usados também os sábados, e cada disciplina do curso terá 

pelo menos um encontro presencial de três horas por semana.  

 

 

9.4. Organização Curricular 

 

A estrutura curricular do programa está disposta em disciplinas obrigatórias, 

eletivas, todas com 6 (seis) créditos, correspondendo a uma carga horária de 90 

(noventa) horas. As tabelas dos itens 8.1 a 8.2 mostram os códigos das disciplinas 

atribuídos pela SBM e os respectivos códigos cadastrados no Sistema de Controle 
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Acadêmico da Pós-Graduação da UEPB (SCAPG) e no Códigos cadastrados no Sistema 

de Controle Acadêmico (SCA). 

 

1º Ano 

1º Período 2º Período 

MA 11 – Números e Funções Reais MA 13 – Geometria 

MA 12 – Matemática Discreta MA 14 – Aritmética 

2º Ano 

Verão 1º Período – 2º Período 

 MA 21 – Resolução de Problemas MA 22 – Fundamentos de Cálculo 

 MA 23 – Geometria Analítica 

 Eletiva I 

 Eletiva II 

3º Ano 

Período de Verão 

Finalização da Dissertação de Mestrado 

 

Para a conclusão do Mestrado Profissional em Matemática, o aluno deve ser 

aprovado em sete disciplinas obrigatórias e duas eletivas, ser aprovado no Exame de 

Qualificação, bem como no Exame de Proficiência em Língua Inglesa e na Defesa de 

Dissertação de Mestrado.  

 

A Dissertação será apresentada na forma de uma aula expositiva sobre o tema do 

projeto juntamente com um trabalho escrito.  A nota final é baseada no conjunto 

apresentado a uma banca composta com pelo menos três professores e sendo ao menos 

um deles externo a UEPB. 

 

Em cada disciplina, o rendimento acadêmico será avaliado pelos meios previstos 

na sua programação e expressos mediante conceitos, de acordo com a seguinte 

classificação: 

 

A - Excelente, com direito a crédito; 

B - Bom, com direito a crédito; 

C - Regular, com direito a crédito; 

D - Reprovado, sem direito a crédito; 

I - Incompleto. 

 

Para efeito de registro acadêmico, adotar-se-á a seguinte equivalência em notas: 

 

A = 9,0 a 10,0 

B = 8,0 a 8,9 

C = 7,0 a 7,9 

D = 0,0 a 6,9 

 

Será considerado reprovado, conferindo-se conceito D, o aluno que não atingir 75% 

(setenta e cinco por cento) da frequência na disciplina. 

 

O aluno reprovado em disciplina optativa não estará obrigado a repeti-la, mas o 

resultado será incluído no histórico escolar. 

http://www.profmat-sbm.org.br/ma11
http://www.profmat-sbm.org.br/ma13
http://www.profmat-sbm.org.br/ma12
http://www.profmat-sbm.org.br/ma14
http://www.profmat-sbm.org.br/ma14
http://www.profmat-sbm.org.br/ma21
http://www.profmat-sbm.org.br/ma22
http://www.profmat-sbm.org.br/ma23
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Para efeito da situação final do discente, em cada disciplina, considerar-se-á: 

 

A (aprovado) - o discente que obtiver rendimento igual ou superior a sete; 

R (reprovado) - o discente que obtiver rendimento inferior a sete; 

I (incompleto) - atribuído ao discente que interromper, por motivo de força maior, 

comprovado perante o docente da disciplina, parte dos trabalhos escolares e que, nas 

avaliações processadas, tenha tido aproveitamento proporcional suficiente para a 

aprovação. Inclua-se a isto a disciplina TCC; 

C (cancelamento) - cancelamento de inscrição em disciplina; 

T (trancamento) - trancamento de matrícula em disciplina; 

TT (trancamento) - trancamento total de matrícula; 

AE (aproveitamento de estudos) - aproveitamento de créditos em disciplinas cursadas 

no PROFMAT. 

 

9.5. Avaliação de Aprendizagem 

 

Cada ano letivo é composto de dois semestres letivos e um período de verão, 

durante os meses de janeiro e fevereiro. Cada semestre letivo é composto de 16 

semanas, as quais são destinadas as aulas e estudos dos conteúdos dos livros textos do 

Profmat e também destinadas para as avaliações presenciais e recuperação de estudos. 

 

A avaliação de cada disciplina é parte integrante dos processos de ensino e 

aprendizagem e pode variar em função das orientações dos professores responsáveis 

pela disciplina, ou de necessidades contextuais vigentes. Para cada disciplina executada 

durante um semestre, o processo avaliativo deve ser composto por, no mínimo, duas 

avaliações presenciais (AV1 e AV2) e uma terceira avaliação presencial final (AV3), 

apenas para alunos que não atingiram a nota de aprovação e necessitam de uma nova 

chance de recuperação dos estudos. Além disso, poderão ser realizadas avaliações à 

distância, de acordo com o previsto no programa da disciplina. Para uma disciplina 

presencial executada durante o período de verão serão realizadas avaliações presenciais.  

 

10. Regimento PROFMAT/UEPB 

 

O Regimento Interno do PROFMAT/UEPB se deu observando o Regimento 

Geral da UEPB, o regimento geral da Pós-Graduação da UEPB, o Regimento do Geral 

do PROFMAT, através da portaria normativa nº 17, de 28 de dezembro de 2009 que 

trata da regulamentação do Mestrado Profissional. 

 

11. Anexos 

 

Estão anexos a esta proposta os seguintes documentos: 

1. Regimento geral da UEPB; 

2. Regulamento interno do Profmat; 

3. Regimento geral do Profmat; 

4. Autorização/IES de Criação de Curso, no caso SBM; 

5. Chamada de Adesão/Nossa Proposta de Adesão; 

6. Edital do Exame Nacional de Acesso em vigência; 
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7. Normas Acadêmicas do PROFMAT; 

8. Portaria Normativa Nº 17, de 28/12/2009 que trata da regulamentação do 

Mestrado Profissional no âmbito da CAPES. 

 


