
Segunda Licenciatura 
 

 

SEGUNDA LICENCIATURA – MATEMÁTICA 
 

 
 

Funcionamento do Curso 
 

 
□ Aulas 

 

 

□ Tutoria 
 

 
 

Nossos Tutores prestam atendimento  das 8h as 19:30h de segunda a quinta-feira e até 17h na sexta-feira. O 

atendimento é feito pelo chat do site, pelo PA, telefone  ou  pelo  whatsapp  conforme  comodidade  do  nosso 

aluno. 

 

□ Estágios 
 

□ Avaliações 
 

 

Detalhes do Curso - SEGUNDA LICENCIATURA - MATEMÁTICA 
 

Público Alvo 
 

Para quem possui um diploma de graduação de qualquer curso de Licenciatura e deseja atuar em outra área da Docência, 

faz- se necessário realizar o curso de Segunda Licenciatura. Caracteriza- se por uma graduação que pode ser realizada 



entre o período de apenas seis (6) a 15 meses, reconhecida pelo MEC. Os cursos de Complementação Pedagógica em 

Segunda Licenciatura para graduados licenciados (Licenciatura) são cursos integrante do Programa Especial de Formação 

Pedagógica regulamentado pela Resolução Nº 2, de 20 de Dezembro de 2019, ofertados a portadores de diplomas de  curso 

superior. O programa destina- se a suprir a falta nas escolas de professores habilitados, em determinadas disciplinas e 

localidades, em caráter emergencial e provisório. Duração dos Cursos: Para estudantes já licenciados, que realizem estudos 

para uma Segunda Licenciatura, a formação deve ser organizada de modo que corresponda à seguinte carga horária: 360 

(trezentas e sessenta) horas de conteúdo Metodológico. 400 (quatrocentas) horas para a prática pedagógica na área ou no 

componente curricular. O curso de Segunda Licenciatura poderá ser realizado por instituição de Educação Superior desde que 

oferte curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória pelo MEC na habilitação pretendida, sendo dispensada a 

emissão de novos atos autorizativos. 

 

 
Objetivos do Curso 

 
 

Metodologia e Funcionamento: 
 

Os cursos oferta as disciplinas pedagógicas para que o aluno adquira conhecimentos relativos a prática docente. O 

Programa Especial de Formação Pedagógica (Complementação Pedagógica e ou Segunda Licenciatura) conta com uma 

equipe qualificada de professores que se encarrega da produção do material didático, da organização dos conteúdos das 

disciplinas, bem como do acompanhamento do processo de aprendizagem dos alunos e da orientação dos trabalhos 

acadêmicos na modalidade a distância. 

 

 
Para concluir o curso o aluno terá que realizar os estudos pela plataforma e fazer as avaliações dos módulos e atingir  a 

média mínima 7,0 pontos e cumprir seu Estágio Supervisionado perfazendo um total de 400 horas em sala de aula e de 

Atividades Complementares – AC na área escolhida do curso de acordo com regulamento da instituição. 


