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O EAD.br 
 

O EAD.br é composto pelas Universidades brasileiras que integram a Rede Laureate 

de Universidades brasileiras que integram a Rede Laureate de Universidades Internacionais 

– Laureate International Universities. Atualmente, a Rede Laureate está presente em 25 

países da América do Norte, América Latina, Europa, África do Norte, Ásia/Pacífico e Oriente 

Médio. No Brasil, atua em oito estados brasileiros, em 12 cidades diferentes, sendo a maior 

operação da rede no mundo. Em 2015/2, a Laureate implantou o programa unificado de 

Educação a Distância das Instituições Laureate no Brasil, o EAD.br, incluindo a Universidade 

Anhembi Morumbi (UAM), Universidade Salvador (UNIFACS), Universidade Potiguar (UnP) e 

o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU). Em 2018, foi incluído 

nesta operação o Centro Universitário FADERGS. A integração dessas instituições 

possibilitou identificar as melhores práticas dessas Instituições de Ensino Superior (IES), as 

quais são referências hoje para as demais entidades da rede Laureate no Brasil e no mundo, 

pela inovação tecnológica em seus recursos didáticos e formação do seu corpo social 

(docente). 

A proposta pedagógica e tecnológica do EAD.br sempre esteve vinculada às 

perspectivas de novas interações e mídias que se apresentam no mundo contemporâneo. Ela 

também propõe, a partir da metodologia ativa, um olhar diferenciado sobre o saber: não deve 

ser estanque e manter-se isolado, mas, pelo contrário, deve ser compartilhado e construído 

coletivamente, de modo que os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem – estudantes 

e professores – sintam-se participantes ativos na construção do conhecimento. 

O seguinte Manifesto expressa a razão de existir do EAD.br: “É a iniciativa da Laureate 

para transformar a qualidade do EAD no Brasil, por meio de programas online conectados 

com a realidade dos estudantes nas melhores instituições de ensino”. Agrega-se a isso, a 

visão de sermos “reconhecidos como a melhor opção de EAD para os estudantes, 

investidores, colaboradores e parceiros, oferecendo profissionais competitivos ao mercado de 

trabalho”. Seus valores estão pautados na ética, na inovação, no foco ao estudante, no desafio 

e na excelência. 
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SOBRE O CURSO 

 
 

NOMENCLATURA DO CURSO 

Matemática 

 
 

TITULAÇÃO CONFERIDA 

Bacharelado 

 
 

REGIME ESCOLAR 

Seriado Semestral 

 
 

MODALIDADE DE CURSO 

Educação a Distância 

 
 

CARGA HORÁRIA 

2707 horas 

 
OBJETIVO GERAL DO CURSO 
 
O Objetivo Geral do Curso de Bacharelado em Matemática é formar profissionais com 

um bom conhecimento matemático, para atuarem na pesquisa matemática ou áreas correlatas, 
ensino superior, ou no mercado de trabalho.   Daí decorre um conjunto de objetivos específicos 
de modo que o bacharel seja capaz de: 

 Compreender o sistema educacional de ensino superior, refletir sobre esse 
sistema e ser agente transformador dessa realidade objetivando um ensino de 
qualidade. 

 Criar sua própria identidade profissional/docente orientado por princípios éticos 
de modo a superar preconceitos e aceitar diversidade respeitando as diferenças. 

 Aplicar seus conhecimentos matemáticos na busca de solução de problemas 
reais. 

 Compreender os dados oriundos de uma determinada realidade e prever 
tendências.  

 
COMPETÊNCIAS DA ÁREA DE CONHECIMENTO E DO CURSO  
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PÚBLICO ALVO  
O Bacharel em Matemática será um profissional habilitado a atuar na pesquisa e na 

docência do Ensino Superior ou no mercado de trabalho em áreas nas quais sejam necessários 
conhecimentos de matemática aplicada tais como instituições financeiras e comerciais, 
seguradoras etc. Terá visão das múltiplas perspectivas da aplicação da matemática; visão 
histórica e um olhar matemático relacionado às demais ciências. Além disso, estará 
adequadamente preparado para a pesquisa e a carreira docente no ensino superior e para um 
processo contínuo de aprendizagem. 

 
DISCIPLINAS E EMENTÁRIO  
 
ÁLGEBRA  
Percorre estudos sobre o tratamento axiomático da Álgebra, aborda noções de lógica e 

conjuntos, além do conceito de grupos, subgrupos, anéis e subanéis, homomorfismos e 
isomorfismos e corpos. Discute a aplicação em situações-problema. 

 
ÁLGEBRA LINEAR  
Apresenta conceitos de sistemas lineares, espaços vetoriais e determinantes. Analisa as 

transformações lineares e dos conceitos de autovalores e autovetores, matrizes e suas 
aplicações em outras áreas do conhecimento. 

 
 
ANÁLISE COMPLEXA 
Estuda os conceitos de números complexos, funções analíticas, equações de Cauchy-

Riemann, funções exponencial, logarítmica, trigonométricas e hiperbólicas. Aborda ainda a 
teoria da integral, teorema de Cauchy e fórmula integral de Cauchy. Explora também as funções 
harmônicas 

 
ANÁLISE MATEMÁTICA 
Analisa os conceitos inerentes ao tratamento e construção de conjunto dos números 

reais e funções, como alicerce do desenvolvimento da Análise Matemática e suas aplicações 
em diferentes áreas de estudo. 

 
ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA  
Trata da construção do conhecimento antropológico e o objeto da antropologia. Analisa 

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

 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES  
Atividades práticas e/ou teóricas, relacionadas ao contexto do curso que contribuem na 

formação profissional mais ampla do aluno, envolvendo alternativa ou simultaneamente, 
produção, pesquisa, intercâmbio, visitas técnicas, participação em eventos e outras 
consideradas próprias ao curso. 

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

 
COMPUTAÇÃO APLICADA 
A disciplina aborda uma revisão sobre conceitos básicos de computadores, 

desenvolvimento de algoritmos. Desenvolve programas aplicados a solução de problemas 
matemáticos. Realiza modularização de programas e tipos de dados compostos e programação 
com linguagem estruturada e orientada a objetos. 

 
COMUNICAÇÃO  
Estuda o processo comunicativo em diferentes contextos sociais. Discute o uso de 

elementos linguísticos adequados às peculiaridades de cada tipo de texto e situação 
comunicativa. Identifica e reflete sobre as estratégias linguístico-textuais em gêneros 
diversificados da oralidade e da escrita.  
 
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 
           Estuda temas relevantes da contemporaneidade como o processo de construção da 
cidadania e suas respectivas interfaces com os direitos humanos, ética e diversidade. Analisa 
as interferências antrópicas no meio ambiente e discute o desenvolvimento sustentável e o 
impacto das inovações tecnológicas. Aborda ainda tendências e diretrizes sociopolíticas, e 
questões de responsabilidade social e justiça. 
 
EMPRENDEDORISMO 
           Apresenta a importância do empreendedorismo para o desenvolvimento, bem como os 
seus conceitos de e evolução histórica. Descreve o empreendedorismo como competência 
socioemocional e as características do Comportamento Empreendedor como criatividade, 
empreendedorismo e inovação. Demonstra a ação empreendedora nos âmbitos corporativo, 
social e na criação de Novos Negócios. 
 
EQUAÇÕES ALGÉBRICAS 
          Dedica-se ao desenvolvimento do Pensamento Algébrico. Retoma as operações e 
propriedades  dos conjuntos dor Números Reais e do conjunto dos  números complexos. 
Discorre sobre as aplicações dos conceitos estudados para a resolução de situações-
problemas. 
 
EQUAÇÕES DIFERENCIAIS E MODELAGEM 
       Apresenta as  equações diferenciais lineares de ordem superior, discute aplicações de 
equações diferenciais de segunda ordem, especificamente, modelos vibratórios. Dedica-se 
também às equações diferenciais com coeficientes variáveis e a Transformada de Laplace.  
Analisa situações-problemas que envolve as equações diferenciais para a tomada de decisão. 
 
ESTUDOS E PESQUISA EM MATEMÁTICA  
        A discipina aborada o  planejamento e execução da pesquisa em matemática para a 
formação do pesquisador matemático. Discute os elementos que compõe um projeto de 



6 

 

 

pesquisa.  Análise e organização de dados. 
 
 
ESTATÍTICA DESCRITIVA 
Estuda os  conceitos da Estatística necessários para a  organização e  análise 

exploratória de dados, variáveis aleatórias discretas e contínuas, análise bidimensional e 
distribuição de probabilidade.  Explora a resolução de situações-problemas. 

 
 
FÍSICA GERAL  
A disciplina aborda os conceitos da cinemática, ondas mecânicas; Interferência de 

ondas, calor, energia e termodinâmica, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Explora a 
proposição de atividades e situações-problema para construção da aprendizagem significativa. 

 
FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS REAIS  
A disciplina aborda as funções reais de várias variáveis. Estuda os conceitos de limites 

e continuidades, derivadas parciais e integrais duplas e triplas, domínio e gráficos de funções 
de duas variáveis, limite e continuidade. Explora aplicações desses conceitos em várias áreas 
do conhecimento. 

 
FUNÇÕES EXPONENCIAIS E TRIGONOMÉTRICAS 
A disciplina estuda as funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas em diversas 

representações. Discute a importância e as aplicações desses modelos  em outras ciências ou 
áreas, explorando situações-problema e construção da aprendizagem significativa. 

 
 
FUNÇÕES POLINOMIAIS DE VARIÁVEL REAL 
Apresenta os conjuntos numéricos  e suas operações.  Estuda   as  funções polinomiais 

de uma variável real.  Analisa os temas estudados na resolução de situações-problemas. Estuda 
o comportamento gráfico das funções polinomiais. 

 
FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA LINEAR 
Estuda os fundamentos da álgebra linear, como o estudo das matrizes, determinantes e 

sistemas lineares, além das transformações lineares. Discute as aplicações desses 
fundamentos em diversas áreas do conhecimento. 

 
GEOMETRIA ANALÍTICA   
A disciplina retoma os conceitos da geometria euclidiana por meio das representações 

algébricas e gráficas. Discorre sobre o estudo do ponto, reta e as cônicas. Explora a proposição 
de situações-problema em diferentes contextos. 

 
GEOMETRIA DIFERENCIAL 
A disciplina aborda as curvas no plano e no espaço, referencial de Frenet, teorema 

fundamental das curvas, superfícies parametrizadas, plano tangente, formas fundamentais, e 
área. Estuda ainda curvatura normal, curvaturas e direções principais, curvatura de Gauss e 
curvatura média. 

 
 
GEOMETRIA ANALÍTICA VETORIAL 
A disciplina apresenta a representação algébrica e geométrica dos vetores, retas, planos 

e curvas no plano e no espaço, e de operações com vetores. Articula a fundamentação teórica 
e sua utilização na prática em diferentes contextos. 

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

 
INFERÊNCIA 
Estuda estimadores, intervalo de confiança com variância conhecida ou não, intervalos 

de confiança com variância desconhecida e amostra pequena, intervalos de confiança para 
proporção. Aborda ainda testes de hipóteses de uma ou entre duas populações. 

 
INTEGRAIS  
A disciplina apresenta estudos sobre a origem das integrais, as técnicas de integração e 

discute a relevância do cálculo integral em outras áreas do conhecimento e em diferentes 
contextos articulados. 

 
 
LIMITES E DERIVADAS  
Estuda o cálculo infinitesimal e suas origens históricas. Discorre sobre o conceito de 

derivada, técnicas de derivações e suas aplicações na matemática e em outras ciências. Articula 
a fundamentação teórica com a resolução de situações-problema do cotidiano. 

 
MATEMÁTICA FINANCEIRA AVANÇADA 
Introduz os derivativos e o modelo binomial de precificação. Estuda a probabilidade em 

espaços finitos, variáveis aleatórias, esperança, esperança condicional, Martingais e processos 
de Markov com aplicações em finanças.  

 
 
METODOLOGIA CIENTÍFICA  
A disciplina discute o conhecimento e o método científico. O enfoque recai nas etapas 

de pesquisa científica e as normas de apresentação de trabalhos acadêmicos. Versa ainda 
sobre os gêneros textuais científicos e aspectos éticos na pesquisa. 

 
MÉTODOS COMPUTACIONAIS 
A disciplina aborda as características de algoritmos: notação e estrutura; computadores: 

instruções, unidades básicas, programação em linguagem de máquina. Discute conceitos de 
linguagens algorítmicas: expressões, comandos sequenciais, seletivos e repetitivos, bem como 
entrada e saída de  variáveis estruturadas. 

 
 
PESQUISA OPERACIONAL 
A disciplina enfoca a modelagem matemática presente na pesquisa operacional. 

Percorre desde programação linear, algoritmo simplex, Solver (Excel), passando pela teoria da 
dualidade e análise de sensibilidade, programação dinâmica, programação não-linear e modelos 
de otimização em Redes; e chegando a análise de decisão e teoria dos jogos. 

 
TÓPICOS ESPECIAIS INTEGRADORES 
Analisa os tópicos emergentes da educação e requisitos para a inserção do docente no 

mercado de trabalho.Enfoca produção acadêmica organizada sob a forma de Ensaio sobre 
determinado tema, problematizado à luz dos estudos e práticas relacionados à área. 

 
 
TOPOLOGIA 
Discorre sobre conceitos fundamentais de espaços métricos, limite e continuidade, assim 

como da linguagem básica da topologia. Estuda espaços completos, espaços conexos e 
espaços compactos, além de produto de espaços métricos. Explora aplicações nas diversas 
áreas da Matemática. 
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TRIGONOMETRIA  
A disciplina apresenta estudos sobre as origens da Trigonometria e sua importância para 

a construção da Matemática. Aborda a trigonometria nos triângulos e no ciclo trigonométrico. 
Trata ainda das extensões trigonométricas. 

 
ESTAGIO SUPERVISIONADO I  
ESTAGIO SUPERVISIONADO II  

 
 OPTATIVA 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO E DE FREQUÊNCIA 
 

A avaliação do desempenho escolar é realizada no decorrer da disciplina, com entrega 

de atividades online e a realização de uma prova presencial, obrigatória, realizada no polo de 

apoio presencial em que o estudante está devidamente matriculado. A avaliação abrange 

também aspectos de frequência. O EAD.br adota como critério para aprovação a frequência 

mínima de 75% da carga horária total da disciplina. O estudante que não atingir o percentual 

está automaticamente reprovado na disciplina. A frequência é apurada a partir da completude 

das atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 

 
INFRAESTRUTURA 

 

Dentre os espaços mínimos apresentados nas sedes das Instituições e nos polos integrantes 

do EAD.br encontram-se: 

 Instalações administrativas para atendimento aos candidatos e estudantes; 
 

 Sala(s) de aula para atender às necessidades didático-pedagógicas dos cursos ou 

encontros de integração; 

 Instalações Sanitárias; 
 

 Área de Convivência; 
 

 Recursos de Informática para o desenvolvimento de atividades diversas, com acesso à 

internet; 

 Área para Estudo: a consulta às bibliografias básica e complementar são garantidas na 

sua totalidade em bases de acesso virtuais disponíveis no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, e as IES e os polos contam com espaços de estudos; 

 Laboratórios didáticos especializados: de acordo com o(s) curso(s) ofertado(s), deverão 

constar laboratórios didáticos específicos (ex.: Brinquedoteca) em consonância com a 

proposta pedagógica do curso. 


