
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO 
COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 
ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 
 

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DE 

CURSO (TCC): ARTIGO CIENTÍFICO 

 

 

Prezados Orientadores(as) e Orientandos(as), 

 

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

elaboração do ARTIGO CIENTÍFICO, como requisito de conclusão 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 construção e apresentação do TCC, em consonância com o que 

dispõe o projeto pedagógico do curso. 

É importante relembrar que 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. 

Em linhas gerais, como a metodologia de pesquisa ocorreu nos moldes da abordagem 

qualitativa, fazendo uso de métodos de natureza aplicada ou de intervenção, o ARTIGO 

CIENTÍFICO deverá apresentar o resultado dos estudos teóricos e de campo que envolveram os 

agentes educacionais de cada situação pesquisada em um processo diagnóstico. Diante disso, 

espera-se que o resultado e discussão desta investigação se convertam em um plano de intervenção 

que, a depender da disponibilidade do pesquisador, poderá ser executado, a posteriori, promovendo 

melhorias no espaço pesquisado. 

Segue abaixo algumas orientações para elaboração e apresentação (defesa) do TCC: 



 

Quadro 01 – Orientações aos estudantes e orientadores acerca da elaboração e apresentação de 

TCC  da Pós-Graduação em Educação Matemática 

 

Prazos e orientações para elaboração do 

ARTIGO CIENTÍFICO 

Orientações para apresentação (defesa) do 

ARTIGO CIENTÍFICO 
- Até 30 de setembro: Elaboração do artigo 

científico conforme modelo disponibilizado pela 

Coordenação do Curso; 

 

- Até 06 de outubro: Entrega da versão preliminar 

do artigo científico (na forma impressa) à 

Coordenação do Curso para envio aos 

componentes da banca avaliadora; 

 

- Entre 18 de outubro e 10 de novembro: Período 

de defesa conforme orientação da Coordenação do 

Curso; 

 

- Até 30 de novembro: Protocolo das versões 

finais junto à Coordenação de Curso. 

 

- Quantidade de páginas do artigo: entre 15 a 25 

páginas (incluindo resumo e referências); 

 

- Envio do artigo à banca examinadora: mínimo 

de 15 dias antes da data de apresentação (defesa). 

- Todas as apresentações (defesas) ocorrerão 

presencialmente na sala de Reunião da Direção 

Geral do IF Baiano/Campus Bom Jesus da Lapa. 

 

- O envio dos slides de apresentação ao orientador 

deve ser, no mínimo, 5 dias antes da data da 

defesa; 

 

- O(a) estudante deve seguir as orientações de 

elaboração de slides no próprio arquivo padrão, 

observando o tamanho da fonte, a quantidade 

máxima de lâminas,  cor de fundo, etc. 

 

- O tempo máximo de defesa pelo(a) estudante é 

de 25 minutos. 

 

- O tempo máximo de apresentação de parecer da 

banca é de 5 minutos por membro; 

 

- O coffe break no dia da defesa é facultativo e fica 

sob a responsabilidade do(a) estudante. 

Fonte: IF Baiano/Campus Bom Jesus da Lapa/Coordenação Pós-graduação em Educação Matemática, 

2018 

 

Junto a estas orientações, os(as) estudantes e orientadores(as) estão recebendo o 

TEMPLATE DO ARTIGO CIENTÍFICO, para que possam dar início às atividades de construção 

textual. Reiteramos que qualquer problema de natureza comunicacional deverá ser repostado a esta 

coordenação, para adoção dos procedimentos necessários. 

 

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

posmatematica@lapa.ifbaiano.edu.br. 

ou 

(77) 99141-0277  

 

Bom Jesus da Lapa, 20 de agosto de 2018. 

 

Ediênio Vieira Farias 
Coordenador da Especialização em Educação Matemática 

IF Baiano/Campus Bom Jesus da Lapa 

mailto:posmatematica@lapa.ifbaiano.edu.br

