
Saudações Facmatianas 

É do conhecimento que o Campus Universitário de Castanhal está de 

aniversário, no próximo dia 29 de junho de 2018, completando 40 anos de sua 

existência. Mas, quem está comemorando o presente recebido, somos nós da 

Faculdade de Matemática. E com grande prazer, compartilhamos que, o empenho, o 

esforço e a ação conjunta de todos, resultou na materialidade do documento físico 

do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em Matemática do Campus 

Universitário de Castanhal, aprovado pela Resolução 5.044, de 17 de maio de 

2018. Documento este que por mais de uma década, vinha sendo objeto de desejo 

de todos aqueles que fazem a Faculdade de Matemática. 

Ao longo do tempo, várias foram as tentativas de elaborar um PPC que 

atendesse não só os requisitos legais e as normativas relativas as licenciaturas. 

Mas, construir um instrumento que, acima de tudo, tivesse o cuidado na formação de 

professores de Matemática, não apenas para terem o domínio do conhecimento 

matemático. Mas, que sejam capazes de saber fazer uso desse conhecimento. 

Neste sentido, compreende-se que o ensino de conteúdos matemáticos seja mais 

significativo para quem aprende, levando-se em conta, a função social da 

universidade no contexto em que esta se insere. 

Durante o processo de elaboração do PCC, grandes foram as dificuldades 
surgidas para sua consolidação. Essas dificuldades nos permitiram vivenciar uma 
experiência que trouxe, a cada um de nós, o amadurecimento necessário para 
assumirmos o comprometimento de formar professores de Matemática para 
desempenharem seu exercício profissional, no atendimento a uma sociedade que 
permanece em constante busca de saberes. Neste sentido, prima-se pela 
humanização da profissão. Afinal, ser professor/a é uma profissão eminentemente 
humana, feita por humanos, com humanos e para humanos.  

A partir desta compreensão, validamos todos os nossos esforços, todas as 

nossas reflexões, todas as palavras pensadas, ditas e não ditas, pois acreditamos 

no poder das palavras, no sentido do que elas causam nas pessoas e, na forma 

como elas funcionam como potentes mecanismos de subjetivação. Assim, 

parabenizamos a todos aqueles que fizeram das dificuldades surgidas, momentos 

de crescimento e fortalecimento intelectual. 

PARABÉNS, Campus Castanhal, por mais essa conquista na contagem dos 

seus anos de existência! 

Texto: Profa. Paula Ledoux – FACMAT/UFPA/Castanhal  

 

 


