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1. Nome do Curso e Área do Conhecimento: 

 

Especialização para o Ensino da Matemática 

 

1.1. CAMPUS 

 

Campus Barreiras, Bahia 

 

1.2. GRANDE ÁREA E ÁREA DO CONHECIMENTO 

 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 

Área do Conhecimento: Multidisciplinar (90000005), Ensino 

(90200000), Ensino de Ciências e Matemática (90201000)  

 

1.3. LOCAL DE REALIZAÇÃO 

 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Barreiras, BA. 

Rua: Gileno de Sá Oliveira, nº 271, Recanto dos Pássaros, BA. CEP:   

47808-006.  

 
2. Justificativa 

 
A matemática é considerada uma das disciplinas mais difíceis por 

grande parte dos alunos da educação básica brasileira. Dados da Prova 

Brasil 2015, mostram que apenas 7% dos estudantes baianos que concluem 

o 9º ano do Ensino Fundamental apresentam aprendizado adequado em 

matemática, conforme a matriz do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica-SAEB. 

Os sérios problemas do ensino de Matemática no Brasil estão 

relacionados, em geral, a falha na formação dos estudantes, acumuladas ao 

longo de vários anos e à formação inadequada de grande parte dos 

professores da educação básica. Esta má formação decorre, em grande 

parte, da insuficiente exposição a conteúdo matemático de qualidade, aos 

métodos do pensamento matemático e aos avanços da pesquisa em 

Educação Matemática. Faz-se necessário um esforço conjunto em termos 

do ensino, da pesquisa e da extensão dentro das Instituições formadoras, 

além da atualização permanente dos conhecimentos nas áreas, 

fundamentais para que seja possível reverter este quadro. 
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O que se pretende no curso de Especialização para o Ensino da 

Matemática é dar oportunidade ao docente de conhecer e refletir sobre o 

conhecimento matemático, visando o aperfeiçoamento dos modelos do 

ensino da Matemática, a utilização de atividades que enriqueçam as aulas, a 

ênfase às inúmeras possibilidades de uso da matemática no cotidiano das 

pessoas, além do uso das suas contribuições nas diversas áreas do 

conhecimento. 

Os cursos de graduação na região de Barreiras vem surgindo ao 

longo dos últimos 30 anos, que durante os primeiros anos ficou restrito aos 

cursos de pedagogia e a partir da Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), que 

passou a exigir formação específica para lecionar as disciplinas do currículo 

da Educação Básica é que surgiram os primeiros cursos de licenciatura 

plena na região, tendo início por Letras e Biologia. 

Os primeiros cursos de licenciatura plena em Matemática na região 

Oeste da Bahia foram implantados a partir de 2006, na seguinte ordem: 

UNEB (2006); CEFET–BA/IFBA (2008) e UFBA/UFOB (2009), além do curso 

da PARFOR (UNEB/UAB), de 2010-2013, apenas duas turmas, uma em 

Barreiras e outra em Cristópolis. Além disso, há três instituições privadas 

que oferecem o curso de licenciatura em matemática, a UNOPAR, o 

CLARETIANO e a UNIASSELVI, todos na modalidade EaD. 

Este cenário da educação superior enfatiza a necessidade de se 

ampliar os centros de difusão do conhecimento, permitindo aos professores 

da educação básica a continuidade aos seus estudos, contemplando 

questões relativas ao ensino e melhorando a formação de recursos humanos 

em Matemática, pois das instituições públicas acima citadas, apenas a 

UNEB ofereceu uma turma de pós-graduação em Educação Matemática 

entre 2014-2015. 

De acordo com a Lei 13.005 de 25 de junho de 2014 (BRASIL, 2014), 

que aprovou o Plano Nacional de Educação – PNE e tem vigência por 10 

(dez) anos, que prevê o cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição 

Federal, determina algumas diretrizes para a Pós-Graduação no Brasil, 

conforme as seguintes estratégias das metas estabelecidas: 

 Estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de 

formação para profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de 

currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas 

ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às teorias educacionais no 

atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos (estrategia 9 – Meta 1); 
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 Incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de formação 

para profissionais da educação, inclusive em nível de pós-graduação, observado 

o disposto no caput do art. 207 da Constituição Federal, dos referenciais teóricos, 

das teorias de aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem 

relacionados ao atendimento educacional de alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (estratégia 16 – 

Meta 4); 

 Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores (as) para a 

alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias 

educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre 

programas de pós-graduação stricto sensu e ações de formação continuada de 

professores (as) para a alfabetização (estratégia 6 – Meta 5); 

 Consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e 

docente em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional e 

internacional, tendo em vista o enriquecimento da formação de nível superior 

(estratégia 12 – Meta 12); 

 Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores 

da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos 

(as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área 

de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 

sistemas de ensino (Meta 16). 

Nesse sentido, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Bahia – IFBA, Campus  Barreiras almeja implantar o Curso de 

Especialização para o Ensino da Matemática como forma de atender, não só 

às demandas reais do mercado, mas também de oferecer à comunidade 

uma educação de qualidade, cuja formação deve ser direcionada para um 

processo abrangente e participativo, capaz a melhoria a qualidade do ensino 

da matemática para a região do Oeste da Bahia. 

 
3. Histórico da Instituição 

 
A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Estado 

da Bahia foi instituída no ano de 1910, a partir da instalação da primeira 

Escola de Aprendizes Artífices, na cidade de Salvador, com cursos nas 

oficinas de alfaiataria, encadernação, ferraria, marcenaria e sapataria. Nesse 

período, a Escola funcionou provisoriamente no Pelourinho, posteriormente 

no Largo dos Aflitos e, somente em 1926, teve sua sede inaugurada no 
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Barbalho. Ao longo dos anos, a Escola passou por algumas modificações, 

recebendo inclusive outras denominações, como Liceu Industrial de 

Salvador, em 1937; Escola Técnica de Salvador (ETS), em 1942; Escola 

Técnica Federal da Bahia (ETFBA), em 1965, e Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Bahia (CEFET-BA), a partir de 1993 com a fusão entre o 

CENTEC (Centro de Educação Tecnológica da Bahia) e a ETFBA. 

Diante desse cenário que surge a Unidade de Ensino 

Descentralizada de Barreiras (atual Campus Barreiras), inaugurada em 15 

de outubro de 1993, sendo que, somente no ano de 1994, no dia 09 de 

setembro, a primeira equipe de servidores foi empossada no auditório da 

Unidade, todos aprovados em concurso público realizado especificamente 

para o provimento das vagas oferecidas na época. 

A UNED-Barreiras, primeira unidade do antigo CEFET-BA no interior 

do estado, iniciou sua caminhada, unindo estrutura física e humana, para 

mais tarde, em outubro de 1994, receber as primeiras turmas de discentes 

aprovados em Exame de Seleção para os Cursos Técnicos em Edificações e 

Eletromecânica, primeiros cursos oferecidos à comunidade. 

Além dos cursos regulares citados, o campus de Barreiras ofereceu, 

ao longo dos seus 23 anos, um curso preparatório (Pró-técnico) de 1994 a 

1997. Em 1998/99, foram acrescentados os cursos de Eletrotécnica e 

Turismo ambos na modalidade subsequente; e o Ensino Médio Educação 

Geral. Foram disponibilizados para a comunidade barreirense, além dos 

cursos citados acima, o curso técnico em Enfermagem, na modalidade 

subsequente (a partir do ano 2000) e o curso técnico, na modalidade 

subsequente, em Alimentos e Bebidas, com sua primeira turma iniciando os 

estudos no segundo semestre de 2003. 

A partir de 2006, os cursos de Informática e Edificações passaram a 

ser oferecidos na modalidade Ensino Médio Técnico – Integrado e o Curso 

de Eletromecânica oferecido na modalidade PROEJA (Educação de Jovens 

e Adultos – EJA – articulada com o ensino profissionalizante). Em 2007, o 

curso técnico em Alimentos e Bebidas, passou a ser oferecido na forma 

integrada ao Ensino Médio e no segundo semestre de 2008, teve início o 

curso de Licenciatura em Matemática do IFBA, Campus Barreiras. 

O CEFET-BA/UNED-Barreiras, no período de 1997 a 1999 ofereceu 

o curso de pós-graduação “lato sensu” com especialização em Metodologia 

de Ensino para um grupo de 40 discentes, em convênio com a Prefeitura 

Municipal de Barreiras e a Fundação CEFET-BA aberto a toda comunidade, 
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tendo atraído discentes de Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Ibotirama e 

Guanambi. No período de 2007/2010, o curso de especialização em 

Educação de Jovens e Adultos, “lato sensu”, articulada com a educação 

profissional (CEPROEJA) atendendo a 140 discentes. 

Mas, a partir de 29 de dezembro de 2008, com a criação da Lei n°. 

11.982, os antigos Centros Federais, as Escolas Agrotécnicas e Escolas 

Técnicas passam a compor a Rede Federal de Ensino Profissional, 

modificando a denominação do CEFET para à atual condição de Instituto 

Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia (IFBA). Essa 

mudança é reflexo da qualidade do Ensino da Rede em todo o Brasil e 

marca o início de um trabalho conjunto e coordenado de todas as 

instituições da alçada federal em prol da construção do conhecimento e de 

novas tecnologias, viabilizando o aumento no número de vagas oferecidas 

para o Ensino Básico, Graduação e Pós-Graduação. 

O IFBA, Campus Barreiras, se insere no âmbito das políticas públicas 

em Educação que ora são implementadas no país. O Instituto tem como 

missão promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, 

pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o 

desenvolvimento sustentável do país e ao oferecer à comunidade um curso 

de Especialização para o ensino da Matemática objetiva solucionar 

distorções locais na oferta de profissionais, ao mesmo tempo em que 

cumpre um de seus princípios fundamentais: verticalizar o curso Superior de 

Licenciatura em Matemática, atualmente oferecido pelo IFBA Campus 

Barreiras. 

O curso de Licenciatura em Matemática foi implantado no segundo 

semestre de 2008, recebendo semestralmente 40 discentes até o segundo 

semestre de 2013 e a partir de 2014, passou a oferecer 40 vagas 

anualmente. Tal mudança foi motivada principalmente pelas taxas de 

evasão, que segundo Jesus (2013) chegou a 76% no período 2008-2012. 

Em geral, o curso apresenta os seguintes dados. 

 

 

Tabela 1: Licenciatura em Matemática (Matrículas iniciais, egressos e matrículas ativas) 
 

Quantidade de alunos 
matriculados desde 2008.2 

Quantidade de 
Egressos 

Matrículas ativas em 
agosto/2017 

531 15 73 

Fonte: Cores 
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Em virtude dessas elevadas taxas de evasão, os discentes até o 

presente momento não foram avaliados pelo ENADE, pois nos anos 

anteriores, que ocorreu esta avaliação (2011 e 2014) não haviam alunos 

dentro dos requisitos para o exame (80% do curso concluído) e assim o 

curso dispõe apenas do conceito de reconhecimento, no ano de 2012, que é 

3. 

Apesar disso, vale destacar que a Licenciatura em Matemática marca 

o início dos cursos superiores no IFBA-Barreiras, que posteriormente 

recebeu o curso de Engenharia de Alimentos em 2013 e Arquitetura e 

Urbanismo em 2016. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, 

Campus Barreiras, enquanto instituição mediadora da formação profissional, 

na condição de agente do desenvolvimento local e regional, tem como 

compromisso propiciar uma formação sócio humanística ao estudante, 

integrando-o a sociedade e preparando-o para o mundo do trabalho. 

                   
4. Objetivos 

 
4.1. Objetivo geral: 

 

O curso de Especialização para o Ensino da Matemática tem 

como objetivo geral contribuir na formação continuada dos 

professores da Educação Básica para efetivar uma mudança na 

dinâmica da sala de aula, na perspectiva de que a construção e a 

aquisição do conhecimento sejam garantidas por meio de um 

processo de ensino e aprendizagem participativo e significativo, que 

assegure aos discentes da Educação Básica o direito de aprender. 

 
4.2. Objetivos específicos: 

 
Dentre os principais objetivos do Curso de Especialização para o 

Ensino da Matemática, destacam-se: 

 Permitir aos profissionais atuantes ou não, na docência, um 

aperfeiçoamento voltado ao Ensino da Matemática; 

 Propiciar um espaço de discussão e aperfeiçoamento profissional; 

 Permitir o contato e a realização de pesquisas educacionais, no âmbito da 

Educação Matemática; 
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 Possibilitar o aprofundamento e produção de conhecimentos específicos 

sobre o Ensino da Matemática no Oeste da Bahia; 

 Contribuir para a formação de professores especialistas para atuarem na 

educação básica e superior de forma crítica e inovadora, acompanhando os 

atuais paradigmas da educação brasileira. 

 

5. Público-Alvo 

 
O curso destina-se aos profissionais com formação superior 

(licenciados e bacharéis), preferencialmente àqueles que atuam na 

Educação Básica, em Matemática, desde que sejam portadores de diploma 

de curso superior, seja licenciatura plena ou curso de complementação 

pedagógica na área de matemática. 

 
6. Concepção do Curso e perfil profissional de conclusão 

 
O IFBA Campus Barreiras se insere no âmbito das políticas públicas 

em Educação que ora são implementadas no País, como o Plano Nacional 

de Educação - PNE. O Instituto tem a incumbência de solucionar distorções 

locais na oferta de profissionais na Educação Básica, sanando problemas 

como ausência de formação de qualidade em nível superior de ensino e da 

pós-graduação. 

O curso de Licenciatura em Matemática do IFBA - Campus Barreiras, 

atende discentes de diversas cidades do Oeste Baiano, ingressantes através 

do SiSU/MEC. O curso de Especialização para o Ensino da Matemática 

seria a verticalização do curso de Licenciatura em Matemática já existente, 

beneficiando assim toda comunidade local. 

Apesar da baixa atração pela carreira de professor, com salários 

atualmente oferecidos não são condizentes com o exercício da profissão 

(Pereira, 2000), o número de professores qualificados no Brasil ainda é 

pequeno em relação às necessidades da população. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus 

Barreiras, acredita que a criação de um curso de Especialização para o  

Ensino da Matemática com uma metodologia que permita dar oportunidades 

para o exercício de práticas pedagógicas desde o início do curso, contribuirá 

de modo mais efetivo para permanência dos licenciados no mercado de 

trabalho, com a formação de professores competentes capazes de lidar com 

a realidade de sala de aula e que possam modificar a realidade em que 
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vivem, a fim de que reflitam sobre o papel do professor, despertando não só 

para o ensino, mas também para pesquisa em educação. Desta forma, 

espera-se que os alunos do curso valorizem a profissão escolhida e exerçam 

sua função de maneira crítica e responsável, ou seja, possam exercer 

plenamente seu papel na sociedade. 

Desse modo, o presente projeto responde às exigências de formação 

e qualificação profissional requeridos pela sociedade em decorrência das 

atuais transformações científicas e tecnológicas e às demandas de formação 

de professores especialistas para a Educação Básica em todos os níveis e 

modalidades. 

Desta forma, o curso de Especialização para o Ensino da Matemática 

venha fomentar avanços positivos no processo de ensino e aprendizagem, 

uma vez que, contribuir para mudanças de posturas e atitudes dos 

professores e futuros professores envolvidos, contribuindo assim, para a 

formação profissional destes. Por fim, a criação do Curso de Especialização 

para o Ensino da Matemática no Campus Barreiras caminha em direção à 

continuidade da educação de qualidade e contribuirá para o 

desenvolvimento de toda a região. 

 
7. Coordenação 

 
A coordenação do curso para primeiro biênio será: 

Coordenador: Prof. Me. Fábio Bordignon. 

Vice Coordenador: Prof. Me. José Benício dos Anjos França 

 

Compete ao Coordenador, além das atribuições constantes no 

Regimento Geral do IFBA e no Regulamento Geral dos Cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu do IFBA: 

 Acompanhar os cursos de pós-graduação lato sensu; 

 Participar da elaboração do edital de seleção discente dos cursos de pós-

graduação Lato Sensu; 

 Participar da seleção da equipe docente dos cursos de pós-graduação Lato 

Sensu; 

 Acompanhar a frequência docente e discente dos cursos de pós-graduação 

Lato Sensu e demais registros escolares; 

 Acompanhar o projeto didático-pedagógico dos cursos de pós-graduação 

Lato Sensu; 
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 Participar da organização dos seminários de pós-graduação; 

 Registrar e divulgar os Trabalhos de Conclusão de Curso, Monografias de 

Especialização; 

 Propor adequação e atualização dos projetos dos cursos de pós-graduação 

Lato Sensu; 

 Encaminhar propostas de cursos de pós-graduação Lato Sensu à Diretoria 

de Pós-Graduação; 

 Executar outras atividades referentes à supervisão de cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu requeridas pela Diretoria de Pós-Graduação. 

 Promover a articulação institucional com entidades de interesse dos cursos; 

 Organizar a reunião técnica para apresentação de projetos de pesquisa 

 Organizar as defesas de monografias. 

 Elaborar, ao final de cada modulo, relatório de atividades de Ensino, 

Pesquisa e Extensão; 

 Coordenar os trabalhos do pessoal docente e técnico-administrativo lotado 

no Curso, visando à eficácia do ensino, da pesquisa e a extensão; 

 Coordenar a avaliação dos processos de revisão de prova, indicando relator 

e compondo a banca avaliadora, garantindo o cumprimento de dos prazos 

de divulgação do resultado do recurso; 

 Orientar e supervisionar as atividades docentes relacionadas aos registros 

acadêmicos, garantindo o cadastro de informações acadêmicas dos alunos, 

no prazo previsto no calendário de atividades acadêmicas; 

 Promover a avaliação de desempenho dos docentes; 

 Encaminhar aos órgãos competentes os processos com as deliberações e 

providências tomadas pelo Colegiado do Curso; 

 Articular-se com a Coordenação de Curso e o Departamento de Ensino 

Superior no que se refere à oferta de disciplinas; 

 Estimular e apoiar a produção de artigos e ensaios para publicação em 

revistas e jornais; exercer outras atribuições que lhe forem designadas 

formalmente pelos órgãos superiores do IFBA. 

Em atendimento a resolução nº 32, de 31 de agosto de 2015, será 

implementa a secretaria do curso, sob a responsabilidade do servidor (a) a 

definir pela Direção do Campus, que ficará responsável pelo apoio 

administrativo, incumbido das funções burocráticas e do controle acadêmico 

direto do curso. 
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8. Carga Horária 

 
O Curso está organizado em III módulos compostos por 10 

disciplinas e um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), com uma carga 

horária total de 450 horas, sendo 360 horas destinadas às disciplinas, 60 

horas para o TCC e 30 horas para Atividades Complementares. O primeiro e 

o segundo modulo, de 165 horas cada, envolvem as disciplinas estruturantes 

do Ensino da Matemática junto com as disciplinas da Metodologia da 

Pesquisa e Tendências de Pesquisa. Por fim, o terceiro módulo, de 30 

horas, destinado a orientações e confecção do Pré-Projeto da Monografia 

para a conclusão do curso. O curso será finalizado com a produção e a 

apresentação de uma monografia aprovado por Banca Examinadora. 

  
9. Período e Periodicidade 

 
O Curso será oferecido em módulos semestrais, pelo período de 12 

(doze) meses para cumprimentos dos créditos disciplinares mais 6 (seis) 

meses para a conclusão do TCC. 

Os Horários previstos para o oferecimento do curso serão: 

 Sexta-feira: noturno – 4,5 horas; das 17:30 às 22:00 

 Sábado: matutino – 4,5 horas; das 07:30 às 12:00  

Totalizando: 9 horas semanais. 

 

10. Componentes curriculares 

 

Os componentes curriculares do curso organizados em módulos 

estão distribuídos no Quadro 1, junto com a carga horária da respectiva 

disciplina. A ementa e o programa das disciplinas encontram-se no Anexo A. 

 

Quadro 1: Disciplinas do Curso de Especialização para o Ensino da Matemática 

Disciplina Carga Horária (horas) 
Módulo I 

Metodologia da Pesquisa Científica 30 horas 
Ensino de Números e Operações 30 horas 
Ensino de Análise Combinatória 30 horas 

Ensino de Funções 45 horas 
Didática da Matemática 30 horas 

Total 165 horas 
Módulo II 

Tendências de Pesquisa 60 horas 
Ensino de Geometria Plana e Espacial 45 horas 

Tecnologias Aplicadas ao Ensino de Matemática 30 horas 
O Currículo de Matemática da Educação Básica 30 horas 
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Total 165 horas 
Módulo III 

Pesquisa Orientada 30 horas 
Total 30 horas 

Total de Carga Horária de Disciplinas 360 horas 
  

Atividades Complementares 30 horas 
Trabalho de Conclusão de Curso 60 horas 

  

TOTAL DE CARGA HORÁRIA DO CURSO 450 horas 

 

11.  Corpo Docente 

 
12. Metodologia  

 
O curso será oferecido na modalidade presencial, dividido em 3 

módulos. Os conteúdos promoverão a articulação entre as teorias 

desenvolvidas no campo de pesquisa da Educação Matemática e as práticas 

que compõe o ensino de matemática na Educação Básica. Para que essa 

articulação seja eficiente é necessário realizar atividades práticas. Nesse 

sentido, é importante esse tempo de trabalho para que o discente promova a 

relação entre a teoria e a prática. 

Outra proposta é a reunião técnica, momento dedicado à 

apresentação das propostas de pesquisa e ocorrerão no final das 

conclusões dos créditos disciplinares. Nesse evento o discente deverá 

apresentar o problema de pesquisa, com os referenciais teóricos e 

metodológicos e possíveis análises dos resultados. O objetivo que este 

Docente Titulação Área de Atuação 
Regime de 
Trabalho 

Ana Carolina Mestre Matemática DE 

Anderson Oliveira de Almeida Mestre Matemática DE 

Fábio Bordignon Mestre 

Educação Matemática, História e 
Filosofia da Educação Matemática, 
Formação de Professores que 
ensinam matemática, Educação 
Matemática nos níveis de ensino: 
Fundamental (anos finais); Médio e 
Superior. 

DE 

Eliana Gomes de Oliveira Mestre Matemática; Educação Matemática DE 

Demson Oliveira Souza Mestre 
Tecnologias, metodologias e 
recursos didáticos para o ensino de 
matemática 

DE 

Jean Lázaro da Encarnação 
Coutinho 

Mestre 
Matemática; Educação Matemática; 
Ensino, Aprendizagem e Formação 
de Professores 

DE 

José Benício dos Anjos França Mestre 
Matemática; Tecnologias 
educacionais 

DE 

Neiva dos Santos Pereira Mestre Pedagogia 40 horas 

Sandra Samara Pires Farias Mestre Educação Matemática Inclusiva DE 
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projeto resulte em uma monografia e posteriormente em artigos que serão 

publicados em revistas além de serem apresentados em eventos na area de 

Educação Matemática.  

 
13. Atividades Complementares 

 
Constituem-se como atividades complementares ao Curso de 

Especialização para o Ensino da Matemática, a participação dos discentes 

em: 

1. Atividades de intercâmbio regional e nacional; 
2. Atividades de extensão universitária, congressos, seminários e de oficinas; 
3. Produção de artigos científicos; 
4. Publicação em revistas digitais e impressas, e; 
5. Atividades de extensão universitária; 

 
O curso apresenta ainda, dentro de sua proposta interdisciplinar, um 

conjunto de atividades que devem ser organizadas pelos estudantes como 

requisitos que os conduzam à reflexão e à prática autônoma no processo de 

sua formação, visando a uma maior inserção no meio acadêmico, com sua 

participação e produção para compartilhar seus conhecimentos com os 

colegas, docentes, comunidade acadêmica e sociedade. Dessa forma, além 

das atividades desenvolvidas nas disciplinas, o curso estimulará a 

participação do discente em eventos e atividades acadêmicas, científicas e 

culturais oferecida tanto no âmbito do IFBA como por outras entidades 

ligadas ao ensino. Essa participação poderá ser realizada através dos itens 

supracitados. 

 
14.  Infraestrutura Física 

 
O IFBA Campus Barreiras conta com a seguinte infra-estrutura para 

sediar o Curso de Especialização para o Ensino da Matemática: 

1. Sala de aula: 01 (uma) com quadro-branco, ar-condicionado, trinta cadeiras 

ergonômicas. 

2. Laboratórios de Informática: 04 (quatro). 

3. Biblioteca: 01 (uma). Com um acervo de mais de 4.000 (quatro mil) livros 

registrados. 

O acervo é constituído por títulos de reconhecido valor bibliográfico 

nas áreas de Administração, Eletrônica, Mecânica, Alimentos, Edificações, 

Informática, Física, Filosofia, Matemática, Química, Biologia, Geografia, 

Língua Portuguesa e Sociologia. Contempla, ainda, acervo das áreas gerais 

do currículo escolar do Ensino Médio, além de publicações de áreas 
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correlatas e complementares como Literatura, Atualidades, Legislação 

trabalhista e Regulação de serviços públicos, dentre outros. 

O acervo é composto por livros técnicos, didáticos e de literatura; 

dicionários e enciclopédias, além de periódico especializado. 

Todo acervo da Biblioteca está devidamente registrado nos seguintes 

instrumentos: 

 Livro de Registros: para livros, dicionários, manuais técnicos, teses, 

relatórios, etc.; 

 Registro P.N.L.E.M.: registros dos livros didáticos do programa; 

 Kardex: registros dos periódicos; 

 Registro de Multimeios: registro para CD e DVD; 

 Registro de Modulos/Apostilas. 
 

Quadro 2: Acervo da biblioteca do IFBA Barreiras 

TIPOS DE MATERIAIS QUANTIDADE 

Livros (Acervo Geral) 3.961 exemplares – em 2044 títulos 

Títulos de Matemática 210 emplares- 61 títulos. 

14.1. Laboratórios 
 

O laboratório matemático é caracterizado por atividades 

experimentais, realizadas pelos discentes e pelo docente, com o intuito de 

construir conceitos que conduzem a novos questionamentos e discussões, 

e, com isso, correlacionando os conteúdos escolares com as atividades 

vivenciadas no cotidiano, onde o discente desenvolve sua própria linguagem 

relacionando sua compreensão, interpretação e consolidação da 

aprendizagem matemática. O laboratório é um espaço idealizado por ser um 

ambiente cooperativo e estimulante para o desenvolvimento do discente ao 

mesmo tempo que promove a interação entre os diversos significados que 

serão abordados. 

 
14.1.1. Laboratório de Ensino de Matemática 

 
Esse laboratório utiliza materiais didáticos concretos e técnicas de 

ensino capaz de proporcionar uma alternativa metodológica para o ensino e 

aprendizagem matemática. Destinado para apoiar na ação de formação 

inicial, ou contínua, de professores no que diz respeito a lecionar, estando 

de acordo com as sugestões metodológicas do Ministério da Educação. 

Além de criar condições que permitam o desenvolvimento de futuros projetos 

no âmbito da pedagogia e da didática da matemática e, inclusive, de outras 

disciplinas. 
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O laboratório ainda possui outra finalidade que é desenvolver a 

curiosidade e o gosto de aprender matemática; incrementar uma maior 

participação; desenvolver o raciocínio abstrato; desenvolver o conhecimento 

do espaço, realizando construções geométricas; construção de materiais 

didáticos (por exemplo, planificações de aula e fichas de trabalho), com  

vista à criação de um guia pedagógico; manipulação de sólidos geométricos 

e outros objetos; trabalhos de grupo (de discentes ou docentes) no âmbito 

da investigação em matemática ou de intercâmbio com outras instituições. 

Dentre os materiais disponíveis nesse Laboratório, destacamos o(s): 

 Sólidos geométricos de acrílico; 

 Modelos matemáticos para resolver problemas de combinatória; 

 Armários com livros do ensino fundamental; 

 Material dourado; 

 Tangran; 

 Dominó de Equações; 

 Geoplano Quadrado + Triangular + Áreas; 

 Jogando com a Álgebra; 

 Jogando com as 4 Operações; 

 Jogo Avançando com o Resto; 

 Torre de Hanói; 

 

 
15. Critérios de Seleção 

 
A admissão de alunos regulares ao curso será realizada anualmente, 

através de processo seletivo para ingresso no primeiro período do curso ou 

através de transferência para qualquer período. 

O processo seletivo obedecerá a legislação conforme anuncia a 

Resolução n° 42, de 19 de dezembro de 2017, em vigor, e as determinações 

do Conselho Superior do IFBA. 

Existe, também, a possibilidade de admissão de discente Especial. 

Entende-se por discente Especial aquele que deseja cursar disciplinas 

isoladas, sem qualquer vínculo com o curso. Esta admissão é condicionada 

a existência de vagas. 

A Transferência compulsória ou ex-oficio, caracterizada pela 

continuidade dos estudos, é independente de vaga específica e poderá ser 

solicitada a qualquer época do ano para os casos previsto em Lei. 
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16. Sistemas de Avaliação 

 
O Sistema de Avaliação discente se efetuará durante o curso com 

base em provas escritas, Seminários Temáticos e Atividades Práticas (que 

deverão ser executadas na sala de aula do discente-professor) e outras 

atividades desenvolvidas a critério do docente da disciplina e um Trabalho 

de Conclusão de Curso. 

Avaliar consiste numa das tarefas mais complexas da ação 

formadora, uma vez que implica no diagnóstico das causas, bem como nas 

correções dos desvios que ocorrem no percurso traçado para o processo de 

formação. Visa também aferir os resultados alcançados em relação às 

competências, ou seja, em que medidas foram desenvolvidas e onde será 

necessário retomar ou modificar o curso da formação. 

Nesse sentido a avaliação deverá ter como finalidade à orientação do 

trabalho dos docentes na formação permitindo-lhe identificar os níveis e 

etapas de aprendizagem alcançadas pelos alunos. Em se tratando da 

verificação dos níveis alcançados pelos discentes. Durante o curso, é 

fundamental que a avaliação esteja focada na capacidade de acionar 

conhecimentos e mobilizar outros em situações simuladas ou reais da 

atuação profissional da educação. 

Com esse fim, se faz necessário a utilização de instrumentos e meios 

diferenciados dos que comumente são empregados na avaliação do 

processo de ensino. Ganham importância: conhecimentos, experiências, 

atitudes, iniciativas e a capacidade de aplicá-los na resolução de situações-

problema. 

A avaliação do discente ocorrerá em todo o percurso da formação, 

com base nas competências adquiridas, de maneira progressiva, 

abrangendo os diversos momentos do curso, envolvendo os múltiplos 

aspectos da aprendizagem para a verificação de conhecimentos, atitudes e 

habilidades, onde serão utilizados instrumentos e procedimentos de 

avaliação coerentes com os objetivos do curso, consoante com o 

planejamento próprio de cada professor formador, de acordo com os 

objetivos da atividade curricular em questão e previamente estabelecidas 

nos planos de curso de cada disciplina. 

Deste modo, quantitativamente, os métodos de avaliação do 

processo ensino e aprendizagem estarão sempre de acordo com as normas 

acadêmicas em vigor, incidindo sempre sobre os aspectos de assiduidade e 
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aproveitamento, ambos eliminatórios. Estes poderão ser provas, seminários, 

trabalhos escolares entre outros previstos nas Normas Acadêmicas. 

Terá direito a uma atividade de reposição da disciplina, o discente 

que, não tendo comparecido no dia e horário programado para a avaliação, 

comprove impedimento legal ou motivo de doença atestado por serviço 

médico. Neste caso, a solicitação será um requerimento dirigido ao 

colegiado do curso. 

 
17. Controle de Frequências 

 
O controle da frequência contabiliza a presença do aluno nas 

atividades escolares programadas, das quais está obrigado a participar de 

pelo menos 75% do total da carga horária prevista. Será registrado em uma 

planilha as presenças e ausências dos alunos ao longo do período 

acadêmico realizado pelo docente responsável da disciplina. 

 
18. Trabalho de Conclusão 

 
O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC (monografia) deverá ser 

realizado e desenvolvido pelo discente que será orientado por docente 

credenciado junto ao programa sobre um tema pertinente a Educação 

Matemática, conforme a ementa da disciplina do Modulo II: Tendências em 

Educação Matemática. 

Deverão ser observadas as seguintes normas para o TCC: 

● O TCC deverá ser escrito em língua portuguesa; 

● A escolha do orientador do TCC para cada discente deverá ser feita de comum 

acordo entre o mesmo e o orientador; sendo homologada pelo colegiado do 

curso, até a reunião técnica, prevista para ocorrer no 12° mês de curso. 

● O TCC deverá ser entregue em 3 (três) vias na data estabelecida pela 

coordenação e homologada pelo colegiado. 

● Os TCC serão corrigidos pelo Professor Orientador e/ou por uma Banca 

Examinadora composta pelo professor da disciplina, pelo professor orientador 

e por um terceiro professor escolhido em comum acordo o orientador e o 

discente, podendo ser um professor convidado de outra Instituição de Ensino; 

● Haverá uma apresentação e defesa do TCC (monografia) do discente para 

uma Banca Examinadora, composta por 3 (três) professores, sendo o 

orientador e dois professores (podendo ter pelo menos um professor convidado 

de outra Unidade/Instituição Superior); 
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● Os critérios para emissão das notas e composição de avaliação dos trabalhos 

apresentados junto à Banca Examinadora ficarão a cargo do Colegiado do 

Curso e/ou Coordenação em comum acordo com os Professores orientadores 

que formularão um Barema a ser utilizado para fins de obtenção dos 

Resultados; 

● Os avaliadores do TCC deverão emitir um parecer circunstanciado sobre os 

trabalhos apresentados, indicando, se for o caso, as correções que devem ser 

feitas no trabalho; 

● No caso de TCC não aprovados, a comissão examinadora decidirá sobre a 

possibilidade de reapresentação ou não do trabalho, em prazo estabelecido 

pela própria; 

● No caso do TCC aprovado, após as eventuais correções indicadas pela Banca 

Examinadora serem implementadas, o discente deverá entregar dois 

exemplares e um arquivo eletrônico do texto para o acervo da coordenação e 

da biblioteca e divulgação em banco de dados, em um prazo de trinta dias; 

● Poderá ser escolhido um co-orientador, de comum acordo entre o discente, o 

professor encarregado da disciplina e o orientador, que atue em uma ou mais 

das grandes áreas de afinidades da Educação Matemática. 

 

19. Certificação 

 
Terá direito à certificação de conclusão do Curso de Especialização 

para o Ensino da Matemática o discente que: 

- For aprovado em todas as disciplinas do curso com nota mínima igual a 7,0 

(sete) e frequência igual ou superior a 75% da carga horária da disciplina; 

- Defender publicamente a Monografia para uma Banca composta por 3 (três) 

professores, obtendo nota igual ou superior a 7,0 (sete);  

- Comprovar a participação em evento acadêmico (Atividade Complementar); 

- Participar da reunião técnica (Atividade Complementar); 

- Comprovar a quitação de suas obrigações junto à biblioteca do Campus Barreiras 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; 

- Entregar toda a documentação exigida pelo processo seletivo; 

O Certificado será emitido pelo Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia, nos termos da Resolução CNE/CES n.° 1, de 

6 de abril de 2018. 
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20. Planilha de custos 

 

PLANILHA DE CUSTOS 

 Quantidade Custo Unitário TOTAL 

Bolsa de Estudo para alunos 
do TCC 

30 R$ 1.200,00 R$ 36.000,00 

Fotocópias 30.000 R$ 0,15 R$ 4.500,00 

Materiais de Consumo 
diversos para aulas práticas 

X X R$ 4.000,00 

Total Geral – – R$ 44.500,00 
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ANEXO A – EMENTAS E PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS 

 
 

MODULO 1 

Componente Curricular Carga Horária 

Metodologia da Pesquisa Científica 30 horas 

Docentes Responsáveis Prof. Me. Neiva dos Santos Pereira 

Prof. Me. Fábio Bordignon 

Conteúdo Programático 

1. Tipos de conhecimentos e suas características: Senso comum, filosófico, 

teológico e científico e as pesquisas na Educação. 

2. Pesquisa quanto aos objetivos, abordagens e procedimentos; 

3. Instrumentos, organização e análise de dados de pesquisa; 

4. Elementos de um projeto de pesquisa; Redação, linguagem científica e Normas 

da ABNT; 

5. Pesquisa com seres humanos conforme o Comitê de Ética e Pesquisa. 

6. A Educação Matemática como campo de pesquisa 

Bibliografia Básica 

 ANDRADE, Maria Margarida. Introdução à Metodologia do Trabalho Científica: 

Elaboração de trabalhos na graduação. 10ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projeto de Pesquisa. 5.ed. São Paulo: 

atlas, 2010. 

 SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho cientifico. 23. ed., rev. 

e ampl. São Paulo: Cortez, 2007. 

 FIORENTINI, Dario; LORENZATO, Sérgio. Investigação em Educação 

Matemática percursos teóricos e metodológicos. 3 ed. Campinas, Autores 

Associados, 2006. 

Bibliografia Complementar 

 FIGUEIREDO, Antônio Macena de; SOUZA, Soraia Riva Goudinho de. Como 

elaborar projetos, monografias, dissertações e teses: da redação científica à 

apresentação do texto final. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 

 GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo; Organizadores. 

Métodos de Pesquisa. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2009. 

Disponivel:www.ufrgs.br/uab/informacoes/publicacoes/...a.../metodos-de-pesqu 

isa. 

 GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de Pesquisa Social. 6.ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

 GONÇALVES. Hortência de Abreu. Manual de Metodologia da Pesquisa 

Cientifica: São Paulo: Avercamp, 2005. 

http://www.ufrgs.br/uab/informacoes/publicacoes/...a.../metodos-
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 MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do 

trabalho científico. 7. ed., rev. e ampl., 6. reimp. São Paulo: Atlas, 2011. 225 p.  

 RODRIGUES, Auro de Jesus. Metodologia cientifica. São Paulo: Avercamp, 

2006. 

 SANTOS, Jovenice Ferreira. Desmitificando a Monografia. Salvador: EDUNEB, 

2012. 

 

 
MODULO 1 

Componente Curricular Carga Horária 

Ensino de Números e Operações 30 

Docente Responsável Prof. Me. Fábio Bordignon 

Conteúdo Programático 

1. As operações fundamentais da aritmética com números naturais. 

2. Problemas encontrados no ensino das quatro operações fundamentais da 

aritmética. 

3. A construção dos conjuntos numéricos: Inteiros, Racionais e Reais e suas 

operações fundamentais. 

4. A álgebra como generalização dos números. 

5. Problemas no Ensino de álgebra no ensino fundamental. 

Bibliografia Básica 

 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – BNCC 2ª 

versão. Brasília, DF, 2016. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?op 

tion=com_docman&view=download&alias=79601-anexo-texto-bncc-reexportad 

o-pdf-2&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192. 

 DOMINGUES, Hygino Hugueros. Fundamentos de aritmética. Florianópolis: 

Ed. da UFSC, 2009. 346 p. 

 VIDIGAL, Angela; AVRITZER, Dan; SOARES, Eliana Farias e; BUENO, 

Hamilton Prado. Fundamentos de álgebra. 1.ed. Belo Horizonte: UFMG, 2009. 

Bibliografia Complementar 

 SARTORELLI, Aurélio. Fundamentos de Matemática (Notas de aula). UFPR, 

2001. 

 
 

MODULO 1 

Componente Curricular Carga Horária 

Ensino de Análise Combinatória 30 

Docente Responsável Prof. Me. Jean Lázaro da E. Coutinho 

Conteúdo Programático 
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1. Aspectos históricos da Análise Combinatória. 

2. O ensino de Análise Combinatória no Ensino Básico. 

3. Análise Combinatória, Resolução de Problemas e Materiais Manipuláveis. 

4. Princípio Fundamental da Contagem. 

5. Permutações e Combinações simples. 

6. Matemática para o Ensino de Análise Combinatória 

Bibliografia Básica 

 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – BNCC 2ª 

versão. Brasília, DF, 2016. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?op 

tion=com_docman&view=download&alias=79601-anexo-texto-bncc-reexportad 

o-pdf-2&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192. 

 MORGADO, AUGUSTO CESAR. et al. Análise combinatória e probabilidade: 

com as soluções dos exercícios. 9. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2006. 343 p. 

(Coleção do Professor de matemática). 

 LIMA, Elon Lages. et al. A matemática do ensino médio: volume 2. 6. ed. Rio 

de Janeiro: SBM, 2006. 308 p. (Coleção do professor de matemática). 

 HAZZAN, Samuel. Fundamentos de Matemática Elementar, volume 5: 

Combinatória, Probabilidade. 7. ed. São Paulo: Atual, 2008. 184 p. 

Bibliografia Complementar 

 BORBA, Rute. Vamos combinar, arranjar e permutar: aprendendo 

combinatória desde os anos iniciais de escolarização. Anais do XI Encontro 

Nacional de Educação Matemática (XI ENEM). Curitiba, 2013. 

                      ; PESSOA, Cristiane Azevêdo dos Santos; ROCHA, Cristiane de 

Arimatéa. Como estudantes e professores de anos iniciais pensam sobre 

problemas combinatórios. Educação Matemática Pesquisa, São Paulo, v. 15, 

n. esp. p. 895-908, 2013. 

                      ; PESSOA, Cristiane Azevedo dos Santos. O desenvolvimento do 

raciocínio combinatório na escolarização básica. EM TEIA| Revista de 

Educação Matemática e Tecnológica Ibero americana, v. 1, n. 1, 2010. 

                      ; ROCHA, Cristiane de Arimatéa. Reflexões de docentes sobre o 

ensino de combinatória: transitando entre conhecimento pedagógico e do 

conteúdo. Probabilidade Condicionada: Revista de didáctica de la Estadística, 

n. 2, p. 555-562, 2013. 

 COUTINHO, J. L. E.; BARBOSA, J. C. Uma Matemática para o Ensino do 

conceito de combinação simples a partir de uma revisão sistemática de 

literatura. EM TEIA| Revista de Educação Matemática e Tecnológica 

Iberoamericana, v. 6, n. 2, 2016.  
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 FERNANDES, José António; CARVALHO, Bárbara do Alvar de; CARVALHO, 

Carolina Fernandes de. O trabalho colaborativo como meio de desenvolver o 

conhecimento didático de duas professoras em combinatória. Educação 

Matemática Pesquisa, v. 12, n. 1, p. 43-74. São Paulo, 2010. 

 LORENZATO, Sérgio. (org.). O Laboratório de Ensino de Matemática na 

Formação de Professores. Campinas, SP: Autores associados, 2010. (Coleção 

formação de professores). 

 
 

MODULO 1 

Componente Curricular Carga Horária 

Ensino de Funções 45 

Docente Responsável Prof. Me. Anderson O. de Almeida 

Conteúdo Programático 

1. Elementos do ensino de matemática essenciais para compreender o conceito de 

função. 

2. Tipos de Funções. 

3. Principais funções no currículo de matemática da educação básica (Afim, 

Quadrática, Exponencial, Logarítmica, Polinomial e Trigonométrica) 

4. Metodologias para o Ensino de Funções. 

5. Problemas críticos na aprendizagem de função. 

Bibliografia Básica 

 IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de matemática elementar, 

volume 1: conjuntos, funções. 8. ed. São Paulo: Atual, 2004. 

 IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de 

matemática elementar, volume 2: logaritimos. 9. ed. São Paulo: Atual, 2008. 

 IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar, volume 3: 

trigonometria. 8. ed. São Paulo: Atual, 2008. 

 LIMA, E. L. et al. A Matemática do Ensino Médio: volume 1. 9. ed. Rio de 

Janeiro: SBM, 2006. 237 p. (Coleção do professor de matemática). 

Bibliografia Complementar 

 LIMA, E. L. et al. Temas e problemas. 3. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2010. 193 p. 

(Coleção do professor de matemática). 

 LIMA, E. L. et al. A matemática do ensino médio: volume 2. 6. ed. Rio de 

Janeiro: SBM, 2006. 308 p. (Coleção do professor de matemática). 

 LIMA, E. L. Logaritmos. 4. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2010. 149 p. (Coleção do 

professor de matemática). 

 SOCIEDADE BRASILEIRA DE MATEMÁTICA: Revista do professor de 
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matemática. 

 
 

MODULO 1 

Componente Curricular Carga Horária 

Didática da Matemática 30 

Docente Responsável Prof. Me. Eliana Gomes de Oliveira 

Conteúdo Programático 

1. A didática da Matemática 

2. Teoria das Situações Didáticas 

3. Contrato Didático 

4. Transposição Didática 

5. Teoria Antropológico do Didático 

6. Metodologia da Engenharia Didática 

Bibliografia Básica 

 ALMOULOUD, Saddo Ag. Fundamentos da didática da matemática. Curitiba: 

UFPR, 2007. 

 D’AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação matemática: da teoria à prática. 21. ed. 

Campinas: Papirus, 2010. (Coleção perspectivas em educação matemática). 

 PAIS, Luiz Carlos. Didática da matemática: uma análise da influência francesa. 

2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. (Tendências em educação 

matemática). 

Bibliografia Complementar 

 BROUSSEAU, Guy. Introdução ao estudo da teoria das situações didáticas: 

conteúdo e métodos de ensino. (Tradução Camila Bogéa). São Paulo: Ática, 

2008. 

 PARRA, Cecilia; SAIZ, Irma (Org.). Didática da matemática: reflexões 

psicopedagógicas. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

 
 

MODULO 2 

Componente Curricular Carga Horária 

Tendências de Pesquisa 60 

Docente Responsável 

Prof. Me. José Benício dos A. França 

Prof. Me. Fábio Bordignon 

Prof. Me. Jean Lázaro da E. Coutinho 

Conteúdo Programático 

1. A resolução de Problemas como tendência para o ensino e aprendizagem da 

matemática. 

2. Matemática na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; nos 

anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio; 
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3. Currículo e Educação Matemática; Educação Matemática no Ensino Superior; 

4. História da Matemática e Cultura; Filosofia da Educação Matemática 

5. Educação Matemática: novas tecnologias e Educação à distância; 

6. Formação de professores que ensinam Matemática; 

7. Avaliação em Educação Matemática; 

8. Processos cognitivos e linguísticos em Educação Matemática; 

9. Modelagem Matemática; 

10. Ensino de Probabilidade e Estatística; 

11. Diferença, Inclusão e Educação Matemática; 

12. História da Educação Matemática 

13. Matemática para o Ensino. 

Bibliografia Básica 

 D’AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação matemática: da teoria à prática. 21. ed. 

Campinas: Papirus, 2010. (Coleção perspectivas em educação matemática). 

 BASSANEZI, Rodney Carlos. Ensino-aprendizagem com modelagem 

matemática: uma nova estratégia. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2010. 389 p. 

 BICUDO, M. A. V. (Org.). Pesquisa em Educação Matemática: concepções e 

perspectivas. São Paulo: UNESP, 1999. 313 p. 

 D'AMBRÓSIO, Ubiratan, Etnomatemática: a arte ou a técnica de explicar e 

conhecer. São Paulo: Ática,1990. 

 POLYA, George. A arte de resolver problemas: um novo aspecto do método 

matemático. Rio de Janeiro: Interciência, 2006. 203 p. 

 GARNICA, Antonio Vicente Marafioti; SOUZA, Luzia Aparecida de. Elementos 

de história da educação matemática. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. 

(Coleção PROPG Digital - UNESP). 

 BRITO, Márcia Regina Ferreira de. Psicologia da Educação Matemática: Um 

ponto de vista. Educar em Revista, v. 27, n. especial. Curitiba, 2011. 

 BOLEMA: BOLETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. UNESP RIO CLARO. 

www.scielo.br/bolema. 

 ROSA, Fernanda Malinosky C. da and BARALDI, Ivete Maria. O uso de 

narrativas (auto)biográficas como uma possibilidade de pesquisa da prática de 

professores acerca da Educação (Matemática) Inclusiva. Bolema [online]. 

2015, vol.29, n.53, pp.936-954. 

 COUTINHO, J. L. E.; BARBOSA, J. C. Uma Matemática para o Ensino do 

conceito de combinação simples a partir de uma revisão sistemática de 

literatura. EM TEIA| Revista de Educação Matemática e Tecnológica 

Iberoamericana, v. 6, n. 2, 2016.  
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Bibliografia Complementar 

 Dante, Luiz Roberto, Didática da Resolução de Problemas de Matemática. São 

Paulo: Ática, 2000. 

 LORENZATO, S.; VILA, M. C. Século XXI: Qual Matemática é recomendável? 

Zetetiké. Ano 1 n.1, 41-49, 1993. 

 SOUZA, A C. C. de. História, sensos matemáticos e constructos reflexivos 

matemáticos: questões sobre Educação Matemática. Zetetiké. Ano 3, n.3, 41- 

62, 1995. 

 SILVA, M. R. G. da. Prática Pedagógica do professor-pesquisador em 

Matemática: análises de observações de aula. Zetetiké. V.4, n.5, 77-88, 1996. 

 
 

MODULO 2 

Componente Curricular Carga Horária 

Ensino de Geometria Plana e Espacial 45 

Docente Responsável Prof. Me. Anderson Oliveira de Almeida 

Conteúdo Programático 

1. O Ensino de Geometria na Educação Matemática. 

2. Fundamentos de Geometria Plana. 

3. Fundamentos de Geometria Espacial. 

4. Metodologias para o Ensino de Geometria Plana no Ensino Fundamental 

5. Metodologias para o Ensino de Geometria Espacial no Ensino Médio. 

6. Problemas Críticos no Ensino de Geometria na Educação Básica. 

Bibliografia Básica 

 DOLCE, Osvaldo; POMPEO, José Nicolau. Fundamentos de matemática 

elementar, volume 9: geometria plana. 8. ed. São Paulo: Atual, 2007. 456 p. 

 MOISE, E.; DOWNS, F. Geometria Moderna. v.1. SP: Edgard Blücher, 1975. 

 LIMA, Elon Lages. Medida e forma em geometria. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Sociedade Brasileira de Matemática, 2009. 93 p. (Coleção do professor de 

matemática). 

Bibliografia Complementar 

 LINDQUIST, M.; SHULTE, A. P. (Orgs.). Aprendendo e ensinando geometria. 

São Paulo: Atual, 1994. 

 MOISE, E. E. Elementary Geometry from an advanced standpoint. USA: 

Addison Wesley, 1974. 

 SOCIEDADE BRASILEIRA DE MATEMÁTICA: Revista do professor de 

matemática. 

MODULO 2 

Componente Curricular Carga Horária 
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Tecnologias Aplicadas ao Ensino de 
Matemática 

30 

Docente Responsável Prof. Me. José Benício dos Anjos França 

Conteúdo Programático 

1. Reflexões acerca da presença e do papel das tecnologias na produção de 

conhecimento contemporâneo. 

2. A informática no ensino da matemática: possibilidades dos computadores, 

softwares para as aulas de matemática. 

3. O uso adequado da calculadora e Smartphone na aula de matemática. 

4. Utilização de softwares não livres e livres no ensino de Matemática. 

5. Critérios para análise e seleção de softwares educacionais de Matemática. 

6. Estudo e Construção de ambientes de aprendizagem em espaços virtuais 

7. Elaboração de projetos para o ensino e a aprendizagem de conteúdos 

matemáticos da educação básica com o uso de Tecnologias. 

Bibliografia Básica 

 BARR, Avran and FEIGENBAUM, Edward A. Handbook of Artificial 

Intelligence. Vol. 1. Heuris Tech Press, 1981. Stanford, California. 

 DREYFUS, Hubert L. and DREYFUS, Stuart E. Mind over Machine. The Free 

Press, 1986. 

 GIRALDO, V., CAETANO, P., MATTOS, F., Recursos Computacionais no 

Ensino de Matemática. 1ª ed. Rio de Janeiro: SBM, 2012 (Coleção 

PROFMAT). 

 ANDRADE, Lenimar Nunes de. Introdução à Computação Algébrica com o 

Maple. Rio de Janeiro: SBM, 2004 (Textos Universitários). 

Bibliografia Complementar 

 SANTOS, Reginaldo J. Introdução ao Latex. Minas Gerais: UFMG, 2012. 

Disponível em <http://www.mat.ufmg.br/~regi>. Acesso em: abr. 2016. 

 PAPERT, Seymour M. LOGO: Computadores e Educação. São Paulo: Editora 

Brasiliense, 1985. Tradução e prefácio de José A. Valente, da Unicamp, SP. 

 Revista do Professor de Matemática, SBM. 

 EDUMATEC. Disponível em: http://www2.mat.ufrgs.br/edumatec/atividades_in 

dex.php. Acesso em: abr. 2016. 

 
 

MODULO 2 

Componente Curricular Carga Horária 

O Currículo de Matemática da 

Educação Básica 
30 

Docente Responsável Prof. Me. Fábio Bordignon 
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Conteúdo Programático 

1. Histórico das diretrizes curriculares no Brasil. 

2. A construção da Base Nacional Comum Curricular. 

3. Objetivos do Ensino de Matemática no Ensino Fundamental, conforme a BNCC 

4. Objetivos do Ensino de Matemática no Ensino Médio, conforme a BNCC 

5. Objetivos do Ensino de Matemática na Educação Profissional, na Educação de 

Jovens e Adultos, na Educação do Campo e Quilombola. 

Bibliografia Básica 

 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – BNCC 2ª 

versão. Brasília, DF, 2016. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?op 

tion=com_docman&view=download&alias=79601-anexo-texto-bncc-reexportad 

o-pdf-2&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192. 

               . Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Disponível em: http://www. 

Pla nalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm. Acesso em: abr. 

2014. 

               . Decreto n° 5840/2006, de 13 de julho de 2006. Disponível em: http:// 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5840.htm. Acesso 

em: abr. 2014. 

               . Lei 13415/2017, de 16 de fevereiro de 2017. Disponível em: http:// 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm. Acesso em: 

abr. 2014. 

 SAVIANI, Demerval. História das Ideias Pedagógicas no Brasil. 2ª ed. 

Campinas: Autores Associados, 2008. 

 
 

MODULO 3 

Componente Curricular Carga Horária 

Pesquisa Orientada 30 

Docente Responsável Professor Orientador 
Conteúdo Programático 

1. Realização de Monografia para obtenção do título de Especialista em Ensino de 

Matemática. 
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Anexo B – Termo de compromisso dos professores, com anuência em 
participar do curso, e ciência do Departamento Acadêmico ao qual está 
vinculado. 
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Anexo C – Cópia do Currículo Lattes do corpo docente, comprovando que, 
pelo menos, 75% (cinquenta por cento) dos professores do curso de pós-
graduação lato sensu são portadores de diploma de mestrado ou doutorado 
obtido em instituição reconhecida pela Capes/MEC.
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