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Mem. Circ. 01/2017 

Em: 29 de abril de 2017. 

 

 

 

Aos Orientadores e Alunos da Especialização em Educação do Campo 

 

 

Assunto: Diretrizes para as Atividades de orientações de trabalhos acadêmicos 
 

 

Prezados Orientadores(as) e Orientandos(as), 

 

 

É com satisfação que reportamo-nos a Vossas Senhorias para iniciar as atividades 

relativas à orientação dos projetos de Pesquisa da Pós-Graduação em Educação Matemática. 

Em primeiro lugar, expressamos nossos agradecimentos a cada um dos orientadores que se 

dispuseram a caminhar conosco de forma parceira, enriquecendo e exaltando esse projeto de 

formação de professores a nível de Pós-Graduação. Em segundo lugar, apresentamos as 

diretrizes que nortearão as atividades de orientação, em consonância com o que dispõe o 

projeto pedagógico do curso. 

A especialização em tela objetiva proporcionar a formação continuada e interdisciplinar 

de professores que atuam com a Matemática ou áreas afins, contribuindo para a oferta de uma 

educação pautada no planejamento, implementação e avaliação de práticas de ensino e 

aprendizagem matemática, relacionadas aos múltiplos contextos, níveis e modalidades da 

educação básica. Nesse sentido, o público alvo do curso é composto por profissionais das áreas 

de Pedagogia, Administração, Matemática, Contabilidade e Farmácia. Em sua maioria, os pós-

graduandos estão atuando ou pretendem atuar em sala de aula, o que se revela nas temáticas 

que estão sendo propostas para a pesquisa. 
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Em linhas gerais, propõe-se uma metodologia de pesquisa dentro dos moldes da 

abordagem qualitativa, fazendo uso de métodos de natureza aplicada ou de intervenção. 

Desse modo, os projetos deverão pautar-se em estudos de campo, envolvendo os agentes 

educacionais de cada situação pesquisada em um processo diagnóstico que, a posteriori, se 

converterá num plano de intervenção que, a depender da disponibilidade do pesquisador, 

poderá ser executado, promovendo melhorias no espaço pesquisado. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui requisito obrigatório para obtenção 

do título de Especialista em Educação Matemática e será materializado por meio de dois 

instrumentos: 1) projeto de pesquisa aplicada/projeto de intervenção; 2) artigo científico.  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) corresponde a uma produção acadêmica e 

científica que expressa as competências e habilidades desenvolvidas (ou adquiridas) pelo pós-

graduando durante o período da formação continuada. O projeto de Pesquisa deverá ser 

finalizado até o final do segundo semestre do curso, devendo ser protocolado junto à 

Coordenação. O artigo científico, por sua vez, será desenvolvido no último período a partir do 

direcionamento construído no momento da elaboração de projeto de pesquisa aplicada ou de 

intervenção realizados ao longo do curso. 

Nesse sentido, o pós-graduando terá momentos de orientação e tempo destinado à 

elaboração do projeto e, ao final, do artigo científico. Em contato com o professor orientador, o 

estudante deverá desenvolver os seguintes processos: 

- construir Projeto de Pesquisa Aplicada/ Intervenção, aprovado pelo professor 

orientador; 

- reunir periodicamente com o professor orientador, sob registro de frequência; 

- elaborar artigo científico; 

- avaliar e defender o Artigo perante uma banca examinadora. 

 

A avaliação do trabalho final ocorrerá sobre critérios de estruturação e organização do 

documento (de acordo com normatização específica); apresentação do arcabouço teórico; 
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adequação das literaturas e aspectos linguístico-textuais e apresentação final (linguagem, 

clareza, postura profissional, interação, recursos utilizados). 

  

 Para cada uma das etapas acima descritas, a Coordenação da Especialização 

disponibilizará os seguintes elementos norteadores: 

1)  Estrutura Padrão do Projeto de Pesquisa; 

2) Modelo Orientador do Artigo Científico. 

 

Junto a estas orientações, os estudantes e orientadores estão recebendo a Estrutura do 

Projeto de Pesquisa e e-mails, para que possam dar início às atividades de orientação. 

Reiteramos que qualquer problema de natureza comunicacional deverá ser reportado a esta 

coordenação, para adoção dos procedimentos necessários. 

 

Maiores dúvidas, contactar a Pós-Graduação, através do e-mail: 

posmatematica@lapa.ifbaiano.edu.br. 

 

Bom Jesus da Lapa, 29 de abril de 2017. 

 

 

ORIGINAL ASSINADO 

EDIÊNIO VIEIRA FARIAS 

Coordenador da Especialização em Educação Matemática 

IF Baiano - Campus Bom Jesus da Lapa 

mailto:posmatematica@lapa.ifbaiano.edu.br

