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Matemática
Os licenciados em Matemática
V¥RSURʻVVLRQDLVFRPVµOLGDIRUPD
©¥RW«FQLFRFLHQW¯ʻFDHSHGDJµJLFD
sendo capacitados para entender
e promover o processo de ensino e
aprendizagem da Matemática.
Os egressos do curso combinam
conhecimentos de Matemática, ciências e humanidades, o que permite
a ampliação das suas capacidades
para percepção e intervenção na
realidade.

Matemática
MERCADO DE TRABALHO
O mercado de trabalho para os licenciados em Matemática é amplo, considerando a carência de professores com forma©¥RHVSHF¯ʻFDSDUDDWXDUQDVHVFRODVGH
ensino fundamental e médio.
Além das instituições de ensino, os
egressos podem atuar na administração
pública, na administração de empresas,
na indústria e no comércio. Também podem realizar pós-graduações e seguir a
carreira acadêmica.

DISCIPLINAS
O curso é constituído por um conjunto
de disciplinas agrupadas em três ênfaVHVFLHQW¯ʻFRFXOWXUDLVSHGDJµJLFDVH
práticas. Nos estágios supervisionados,
os alunos investigam os processos de
ensino e aprendizagem encontrados nas
escolas da região, e com isso iniciam sua
SUµSULDMRUQDGDSURʻVVLRQDO

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
As ações da Ufes se articulam em três eixos:
o ensino, a pesquisa e a extensão. Os diversos
programas desenvolvidos pelos professores e
DOXQRVV¥RRSRUWXQLGDGHVGLYHUVLʻFDGDVSDUDD
vivência de experiências e aquisição de conhecimentos que extrapolam os limites da sala de
aula.

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
No Centro Universitário Norte do Espírito Santo,
os alunos podem obter diversos recursos para
viabilizar sua permanência no curso:
șBolsas de Extensão
ș%ROVDVGH,QLFLD©¥R&LHQW¯ʼFD
șBolsas de Iniciação à Docência
O Curso de Licenciatura em Matemática participa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), criado pelo MEC para
os cursos de licenciatura. Neste programa, os
alunos participantes recebem bolsas e desenvolvem diversas atividades que complementam sua
formação docente.
șBolsas e auxílios institucionais
O Ceunes distribui para alunos com baixo nível
de renda familiar bolsas e auxílios para alimentação, moradia, transporte e material escolar.
Informações: Núcleo de Atenção à Saúde e Assistência Social (Nasas).

Ingresso: Anual, com entrada em julho
com base no Enem
Número de vagas: 50
Corpo docente: professores com forma©¥RFLHQW¯ʻFDHSHGDJµJLFDHPQ¯YHOGH
mestrado e doutorado
Duração prevista do curso: 4 anos
Turno: noturno (excetuando os estágios
supervisionados)
Infraestrutura: salas de aula climatizadas, biblioteca, laboratórios de computação, restaurante universitário
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