
 

 

ROGÉRIO AGUIAR 

 

Quem é o Rogério (rogerio.aguiar@udesc.br)? 

 

Prezados Professores, Servidores técnicos e alunos Do CCT tendo em vista os inúmeros desafios que o 

nosso centro enfrenta e as várias mudanças que estão ocorrendo tanto na estrutura dos cursos com na 

forma de ensinar. Estou em um estágio de minha carreira docente de 25 anos no qual me sinto preparado, 

competente e com experiência para conduzir a Direção Assistente de Ensino, uma das Direções 

Assistentes que mais demandas possui, tanto de discentes como de  docentes.  Vou lhes contar agora 

um pouco da minha trajetória. Possuo graduação em Licenciatura em Matemática pela Universidade 

Federal de Santa Catarina-UFSC (1986), Mestrado em Matemática pela Universidade Federal de Santa 

Catarina-UFSC (1991) e Doutorado em Matemática Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas 

UNICAMP (2002). Fui Chefe do Departamento de Matemática no período de 2004  a 2008 onde fui o 

responsável pela criação do Curso de Licenciatura em Matemática. Já foi membros dos Conselhos: 

CONSEPE, CONSAD, CONSUNI e atualmente sou o  representante do CCT na Câmara de Ensino de 

Graduação do CONSUNI.  Participei comissão estatuinte que foi a responsável pela elaboração do 

Estatuto e Regimento geral da UDESC. Fui representante do CCT na comissão de elaboração do Núcleo 

Comum das Licenciaturas e sou um dos representantes do CCT no grupo de trabalho para elaboração 

das novas diretrizes para as licenciaturas segundo a BNCC. Revisor dos Periódicos de Educação 

Matemática BOLEMA, BOEM e REVEMAT. Membro do conselho editorial da Revista BOEM.  Sou 

Professor Associado do Departamento de Matemática e membro do NDE do Curso de Licenciatura em 



Matemática. Sou  Professor do Mestrado em Ensino de Ciências Matemática e Tecnologias onde já 

orientei oito dissetações de mestrado além de diversas coorientações a também Professor e Coordenador 

do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional onde já orientei duas dissertações. 

Já   Atuei como professor em disciplinas de matemática de todos os cursos do CCT e sou o atual 

Coordenador do Laboratório TECMID do DMAT.  Já orientei diversos discentes de Trabahos de 

Conclusão de Curso, Iniciação Científica e Mestrado. Fui o representante do CCT na comissão de 

elaboração do Núcleo Comum das Licenciaturas, Sou um dos representtantes do CCT no grupo de 

trabalho para elaboração das novas diretrizes para as licenciaturas segundo a BNCC e  sou membro da 

comissão de elaboração da reforma curricular  do curso de matemática, portanto estou em sintonia com 

as reformas curriculares dos cursos de licenciatura. Também teremos em breve as reformas curriculares 

dos cursos das engenharias. Diante das novas diretrizes para formação de professores e das novas 

diretrizes para os cursos de engenharia me sinto em plenas condições para conduzir e gerir este processo 

de transição que demandará diálogo com esferas superiores e conhecimento de leis e normativas. Nesse 

sentido me sinto em condições para conduzir a Direção de Ensino, pois aqueles que me conhecem 

sabem da minha capacidade de trabalho e da minha dedicação ao CCT  e a UDESC. 

 

• Graduação em Licenciatura em Matemática – UFSC. 

• Mestrado em Matemática – UFSC. 

• Doutorado em Matemática Aplicada – UNICAMP. 

• Professor Associado do Departamento de Matemática. 

• Leciona no CCT há 25 anos e já atuou como professor em disciplinas de matemática de todos os 

cursos do CCT. 

• Leciona regularmente no curso de Matemática. 

• Professor do Mestrado em Ensino de Ciências Matemática e Tecnologias. 

• Atualmente é o Coordenador e Professor do Mestrado Profissional em Matemática em Rede 

Nacional. 

• Orientou dezenas de alunos em trabalhos de Estágios, TCCs, Iniciação Científica e Mestrado. 

• Coordenou a Semana da Matemática (2ª e 8ª). 

• Participou de mais de 30 bancas de Pós-graduação (Mestrado, Defesas de Projeto de Mestrado 

,Qualificação de Doutorado e Doutorado). 

• Foi Chefe do Departamento de Matemática por dois mandatos (2004-2008). 

• Conduziu a formulação e a criação do Curso de Licenciatura em Matemática. 

• Foi membro da Estatuinte da Udesc e do CONSEPE, CONSAD e CONSUNI. 

• Atual representante do CCT na Câmara de Ensino de Graduação (CEG) do CONSUNI. 

• Foi representante do CCT na Comissão de elaboração do Núcleo Comum das Licenciaturas. 

• Atual Coordenador do Laboratório TECMID do DMAT. 

• Revisor dos Periódicos de Educação Matemática BOEM e REVEMAT. 

• Membro do conselho editorial da Revista BOEM. 



• Participou de diversas bancas de concurso público tanto interna quanto externamente. 


