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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO: 

Nome do Curso Educação Matemática 

Área do conhecimento (CAPES) Matemática (10100008) 

Tipo Pós-graduação Lato sensu 

Modalidade Semipresencial 

Local de oferta 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baia-
no – Campus Bom Jesus da Lapa 

Turno de funcionamento Matutino e noturno 

Número de vagas 30 vagas 

Periodicidade de oferta 
O ingresso da nova turma só será possível após a finali-
zação da turma anterior (em torno de 2 anos) 

Carga horária 360 h 

  

2. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO: 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano é uma autarquia federal 

vinculada à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), do Ministério da 

Educação (MEC). Criado em 2008, pela Lei Federal 11.892, o IF Baiano constituiu-se a partir da 

integração das antigas Escolas Agrotécnicas Federais de Catu, Senhor do Bonfim, Santa Inês e 

Guanambi, e das antigas Escolas Médias de Agropecuária (EMARC’s) da Comissão Executiva do 

Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) de Valença, Teixeira de Freitas, Itapetinga e Uruçuca. Em 

decorrência dos processos de expansão, foram criados e incorporados os Campi de Bom Jesus 

da Lapa, Governador Mangabeira e Serrinha e estão em fase de implantação mais três unidades 

nos municípios de Alagoinhas, Itaberaba e Xique-Xique. Por estar estruturado sob o regime de 

multicampia, o IF Baiano possui como instância administrativa central uma Reitoria, localizada na 

cidade de Salvador. 

Pautado na perspectiva da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão e visando 

o desenvolvimento local, regional e nacional, o IF Baiano atua na oferta de cursos presenciais e à 

distância nos níveis médio (modalidades integrado, subsequente e concomitante) e superior 

(cursos de graduação de tecnologia, licenciatura e bacharelado e cursos de pós-graduação). Além 

dos cursos regulares, a instituição desenvolve ações, projetos e programas voltados à valorização 

dos contextos produtivos, culturais e sociais nos quais se insere.   

A educação ofertada pelo IF Baiano visa também ultrapassar a estrita formação 

profissional e técnica para o trabalho, preocupando-se em incorporar outras dimensões da 

constituição humana e da vida em sociedade. Desse modo, figura entre os seus objetivos a 

formação de cidadãos imbuídos de valores éticos, com visão holística e preparados para uma 

atuação engajada no contexto social. A construção da identidade institucional tem sua marca na 

expansão, democratização e interiorização da educação profissional de qualidade, contribuindo 

assim para a inclusão social e possibilitando uma formação acadêmica sintonizada com as 

vocações territoriais e com as demandas formativas da população do campo e da cidade. 



Em razão da preocupação com a interiorização da Educação Profissional, bem como do 

regime de multicampia em um estado extenso e diverso como a Bahia, os Campi do IF Baiano 

apresentam especificidades relacionadas ao contexto em que estão situados. Além disso, tais 

Campi possuem origens distintas, o que incide diretamente nas suas configurações e contribui 

para a coexistência de diversas realidades em um mesmo instituto, tornando-o uma instituição 

amplamente plural. 

A criação do Campus Bom Jesus da Lapa emerge como alternativa para ampliar as 

possibilidades formativas no âmbito do Território de Cidadania Velho Chico, em contraponto ao 

histórico de exclusão escolar de sua população.   

Nesse contexto, o Campus Bom Jesus da Lapa, implantado em 2010, tem atuado na 

formação de quadros profissionais qualificados, pautando seus processos não apenas no 

desenvolvimento de competências técnicas, como também na formação humanística. Com 

expertise demonstrada nas áreas de ciências agrárias e tecnologias da informação, atualmente, o 

Campus oferta os seguintes cursos: Técnico em Informática (Integrado e Subsequente); Técnico 

em Agricultura (Integrado e Subsequente); Técnico em Agroecologia (Integrado); Técnico em 

Secretaria Escolar (Subsequente); Bacharelado em Engenharia Agronômica (Superior) e 

Especialização em Inovação Social com ênfase em Economia Solidária e Agroecologia 

(Especialização). Por se localizar em um território plural, com uma diversidade de arranjos 

socioculturais e produtivos, marcado pela diversificação das formas de uso das terras e 

exploração de recursos naturais, bem como pela diversidade de grupos étnicos e culturais, o 

Campus concretiza a possibilidade de equalizar as oportunidades educacionais, contribuindo 

efetivamente com o desenvolvimento territorial em diferentes âmbitos.  

 

3. JUSTIFICATIVA  

Considerando a dimensão territorial da Bahia e a histórica concentração das Instituições de 

Ensino Superior na região litorânea, a escassez de professores licenciados na área de Ciências 

Naturais e Exatas é ainda mais acentuada nos territórios como o Velho Chico.  

 O Território Velho Chico (TVC), até 2010, tinha apenas uma Instituição de Ensino Superior, 

a Universidade do Estado da Bahia, no município de Bom Jesus da Lapa. Desde sua implantação, 

em 1997, a UNEB Campus XVII atuou na oferta do curso de Licenciatura em Pedagogia. A partir 

de 2005, passou a ofertar também o curso de Administração. 

 A implantação do Campus do IF Baiano no município de Bom Jesus da Lapa, em 2010, 

representou um redirecionamento e possibilidade de impulso à qualificação profissional técnica, 

científica e tecnológica de interesse territorial e segundo as perspectivas e objetivos previstos a 

essa instituição. Isso foi evidenciado na pesquisa de demanda, realizadas nos anos de 2010 e 

2014, onde as licenciaturas na área de ciências naturais foram colocadas como prioridade dos 

pesquisados, uma vez que nos municípios do TVC, inclusive em Bom Jesus da Lapa, a quase 

totalidade dos professores do ensino fundamental e médio não tem licenciatura na área de 



ciências naturais e exatas. Em geral, são professores com formação em Pedagogia, Licenciaturas 

na área de humanas ou outras graduações. 

Portanto, a oferta de uma Especialização em Educação Matemática representa o 

atendimento a uma expressiva demanda reprimida no território, principalmente de professores 

formados em outras áreas que atuam no ensino da matemática. Representa, ainda, o movimento 

teórico-prático dos professores, pesquisadores e extensionistas do IF Baiano, cuja marca tem sido 

o exercício epistemológico, gnosiológico e ontológico permanente diante do contexto ambiental, 

social, cultural, econômico e educacional do semiárido baiano. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. GERAL: 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. 

 

4.2. ESPECÍFICOS: 

- Capacitar recursos humanos no Estado da Bahia para atuarem nos espaços formais e não-

formais de educação. 

- Oportunizar aos docentes do lF Baiano das áreas de conhecimento de exatas, da terra, de e-

ducação e multidisciplinar, a atuação em Programas de Pós-Graduação Lato Sensu nas áreas 

previstas nesta Chamada lnterna. 

- Fortalecer e ampliar o leque de pesquisa, especialmente aplicada, no lF Baiano, a partir da 

produção científica, tecnológica e cultural, oriunda de Trabalhos de Conclusão de Curso, de-

senvolvidos em harmonia com os arranjos e contextos produtivos, sociais, econômicos, cultu-

rais e educacionais das regiões, nas quais os discentes residem e/ou laboram. 

 

5. METAS  

- Garantir a formação dos 30 estudantes da especialização, principalmente os professores que 

atuam com a Matemática ou áreas afins; 

 -  Desenvolver, por meio dos estudantes, 30 projetos de pesquisa aplicada ou de intervenção em 

espaços formais, não-formais de educação e/ou espaços sociais diversos; 

      - Produzir artigos científicos para submissão em eventos, periódicos ou espaços científicos. 

 

6. PÚBLICO-ALVO: O curso será destinado a professores, profissionais e graduados em 

Matemática, Pedagogia, Informática, Física, Estatística, Química, Engenharias, Economia, 

Administração, Ciências Contábeis e licenciados, em geral, que atuam em espaços formais e/ou 

não formais de educação. 



 

7. ETAPAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO CORPO DISCENTE 

 A seleção dos candidatos será realizada por uma comissão, conforme instrumento de 

Seleção Pública, publicado no período oportuno. As etapas do processo seletivo serão 

constituídas de: 

 Etapa 1: Análise de curriculum lattes e anteprojeto de pesquisa; 

 Etapa 2: Entrevista; 

 O anteprojeto de pesquisa deve ser orientado para um projeto de intervenção (proposta 

relacionada a uma ação ou resolução de problema) ou para uma pesquisa aplicada (projeto 

ligado à construção do conhecimento que pode ser aplicado no ambiente escolar ou outro espaço 

de formação). 

 Para a etapa de entrevista, o candidato deverá fazer uma pequena explanação do 

anteprojeto, relacionando a proposta de pesquisa com a trajetória profissional/científica. Em 

seguida, o candidato deverá responder questões realizadas pela banca examinadora. 

 Em caso de empate, serão adotados, nesta ordem, os critérios: 

 1º) Maior nota no anteprojeto de pesquisa; 

 2º) Maior nota na entrevista; 

 3º) Maior tempo de exercício em atividade docente na área de Matemática 

 

8. NÚMERO DE VAGAS: 30 vagas 

 

9. MATRIZ CURRICULAR  

 O desenho curricular da Especialização em Educação Matemática organiza-se da seguinte 

forma: i) Núcleo Comum (Tópicos gerais em Educação); ii) Núcleo Específico (Tópicos gerais em 

Matemática) e iii) Tópicos Especiais (Estudos em Educação Matemática), conforme figura 01 

abaixo. 

Figura 01 - Fluxograma da Especialização de Educação Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: IF Baiano/Campus Bom Jesus da Lapa/DA/CE, 2016 
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Além disso, a proposta didático-pedagógica da especialização vincula o desenvolvimento 

dos núcleos por semestres temáticos (Semestre I - Educação, Educação Matemática e 

Conhecimento; Semestre II - Educação, Educação Matemática e Práxis; Semestre III - 

Pesquisa, Educação Matemática e Tecnologia), os quais se estruturam de acordo com 

procedimentos de organização e funcionamento do curso, conforme mostra quadro abaixo. 

 

Quadro 01 - Desenho Curricular da Especialização em Educação Matemática 

 

Semestre Núcleos 
Componentes 
Curriculares 

Carga Horária 

Presencial À distância Total 

Semestre 1: 
Educação, 
Educação 

Matemática e 
Conhecimento 

Núcleo Comum 

(Tópicos em Educação) 

Organização do 

Trabalho Pedagógico 
24 horas 6 horas 30 horas 

Seminário Integrado 

de Pesquisa  
12 horas 3 horas 15 horas 

Tópicos Especiais 

(Estudos em Educação 

Matemática) 

Tendências em 

Educação Matemática 
24 horas  6 horas 30 horas 

Didática Aplicada ao 

Ensino de Matemática 
24 horas  6 horas 30 horas 

Núcleo Específico 

(Tópicos gerais em 

Matemática) 

Fundamentos de 

Matemática I 
36 horas 9 horas 45 horas 

Subtotal 120 horas 30 horas 150 horas 

Semestre 2: 
Educação, 
Educação 

Matemática e 
Práxis 

Núcleo Comum 

(Tópicos em Educação) 

Educação de Jovens 

e Adultos 
24 horas 6 horas 30 horas 

Tópicos Especiais 

(Estudos em Educação 

Matemática) 

Formação de 

professores no ensino 

de Matemática 

24 horas 6 horas 30 horas 

Teoria e Prática na 

Educação Matemática 
24 horas 6 horas 30 horas 

Núcleo Específico 

(Tópicos gerais em 

Matemática) 

Fundamentos de 

Geometria e 

Trigonometria 

36 horas 9 horas 45 horas 

Subtotal 108 horas 27 horas 135 horas 

Semestre 3: 
Pesquisa, 
Educação 

Matemática e 
Tecnologia 

Tópicos Especiais 

(Estudos em Educação 

Matemática) 

Tópicos Especiais em 

Tecnologias e 

Tratamento da 

Informação 

24 horas 6 horas 30 horas 

Núcleo Específico 

(Tópicos gerais em 

Matemática) 

Fundamentos de 

Matemática II 
36 horas 9 horas 45 horas 

Subtotal 60 horas 15 horas 75 horas 

 

Total 288 72 360 

          
Fonte: Fonte: IF Baiano/Campus Bom Jesus da Lapa/DA/CE, 2016 

 
 



Por fim, 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 

elaboração de projeto de pesquisa aplicada/projeto de intervenção e artigo científico. 

 O trabalho de conclusão de curso 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. Desse modo, o TCC 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. 

O pós-graduando terá momentos de orientação e tempo destinado à elaboração do artigo 

científico. Em contato com o professor orientador, o estudante deverá desenvolver os seguintes 

processos: 

- construir plano de atividades, aprovado pelo professor orientador; 

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

- elaborar artigo científico; 

- avaliar e defender o TCC perante uma banca examinadora. 

A avaliação do TCC ocorrerá sobre critérios de estruturação e organização do documento 

(de acordo com normatização específica); apresentação do arcabouço teórico; adequação das 

literaturas e aspectos linguístico-textuais e apresentação final (linguagem, clareza, postura 

profissional, interação, recursos utilizados). 

9.1 COMPONENTES CURRICULARES 

COMPONENTE CURRICULAR Organização do Trabalho Pedagógico 

DOCENTES RESPONSÁVEIS Estácio Moreira da Silva e Geângelo de Matos Rosa 

CARGA HORÁRIA 30 horas 

EMENTA: Princípios e fundamentos teórico-metodológicos da organização do trabalho pedagógi-
co. Gênese histórica do campo da didática e a relação com a pedagogia. Perspectivas atuais para 
a educação e a organização da escola. Reflexão e análise das perspectivas, técnicas e instrumen-
tos de planejamento e avaliação da prática pedagógica. 

BIBLIOGRAFIAS 

BÁSICA: 
DI PALMAS, Márcia Silva. Organização do trabalho pedagógico. 2.ed. Curitiba: Ibpex, 2013. 
LIBÂNEO, José C.; OLIVEIRA, João F.; TOSCHI, Mirza S. Educação Escolar: políticas, estrutura 
e organização. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 
VEIGA, Ilma P. de Alencastro (org). Repensando a Didática. 25 ed. Papirus: Campinas/SP, 2007. 

COMPLEMENTAR: 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. 43 .ed. São Paulo : Paz e Terra, 2011.  
GUIMARÃES, Ana Archangelo; MATEO, Cecília Hanna Mate. O coordenador Pedagógico e a 
educação continuada. São Paulo: Edições Loyola, 2004. 
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Artmed: Porto Alegre, 1998. 

 

 



COMPONENTE CURRICULAR Seminário Integrado de Pesquisa 

DOCENTE RESPONSÁVEL Laysa Souza Lavanhole 

CARGA HORÁRIA 15 horas 

EMENTA: Estudos e discussões acerca do processo de aquisição do conhecimento matemático e 
das pesquisas em Educação Matemática numa perspectiva de exploração e reflexão teórico-
metodológica dos projetos de intervenção ou de pesquisa aplicada a serem desenvolvidos no âm-
bito da Pós-Graduação. 

BIBLIOGRAFIAS 

BÁSICA: 
BICUDO, M A V. Pesquisa em Educação Matemática: concepções e perspectivas. Editora U-
nesp. São Paulo, 1999. 
FIORENTINI, Dario; LORENZATO, Sérgio. Investigação em educação matemática: percursos 
teóricos e metodológicos. Campinas: Autores Associados, 2006. 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

COMPLEMENTAR: 

MARTINS, Jorge Santos. O trabalho com projetos de pesquisa: do ensino fundamental ao mé-
dio. Campinas: Papirus, 2001. 
MOREIRA, H. CALEFFE, Luiz. G. Metodologia da Pesquisa para o professor pesquisador. 
2.ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2008. 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez, 2007. 
SILVA, C. Aspectos Históricos do desenvolvimento da Pesquisa Matemática no Brasil. São 
Paulo: Editora Livraria da Física, 2006. 

 

COMPONENTE CURRICULAR Tendências em Educação Matemática 

DOCENTE RESPONSÁVEL Ediênio Vieira Farias 

CARGA HORÁRIA 30 horas 

EMENTA: Análise crítica das tendências atuais em Educação Matemática, abordando questões 
relacionadas ao desenvolvimento da Educação Matemática; necessidade de uma Teoria da Edu-
cação Matemática; modelagem matemática; etnomatemática, jogos educativos e soluções de situ-
ações-problema como estratégia e como meta de ensino. Estudo do currículo (de Matemática) 
como estratégia de ação educativa. 

BIBLIOGRAFIAS 

BÁSICA:  
BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. Filosofia da Educação Matemática: fenomenologia, concep-
ções, possibilidades didático-pedagógicas. SciELO-Ed. UNESP, 2010. 
D'AMBROSIO, Ubiratan. Educação matemática: da teoria à prática. 2. ed. Campinas: Papirus, 
1997. 
SKOVSMOSE, Ole. Um convite à Educação matemática crítica. Campinas: Papirus, 2014. 

COMPLEMENTAR: 
BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. Ensino de matemática e educação matemática: algumas 
considerações sobre seus significados. Bolema, Rio Claro, n. 13, p. 1-11, 1999. 
BOYER, C.B. História da matemática. São Paulo: Edgard Blücher, 1986. 
D'AMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade. São Paulo: 
Autêntica, 2002.  
FONSECA, Maria da C. F.R. Educação Matemática de Jovens e Adultos: especificidades, desa-
fios e contribuições. São Paulo: Autêntica, 2007. 
MUNIZ, Cristiano Alberto. Brincar e jogar: enlaces teóricos e metodológicos no campo da educa-
ção matemática. São Paulo: Autêntica, 2010. 
POLYA, G. A arte de resolver problemas. 2.ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2006. 
PONTE, João Pedro da. Gestão curricular em Matemática: o professor e o desenvolvimento cur-
ricular, 2005. 



 

COMPONENTE CURRICULAR Didática Aplicada ao Ensino de Matemática 

DOCENTE RESPONSÁVEL Isnaya Jackson Carapiá  Ladeia Ledo 

CARGA HORÁRIA 30 horas 

EMENTA: Didática Matemática: principais correntes no Brasil. Estudos de metodologias e teorias 

para análise dos processos de ensino e aprendizagem da Matemática em ambiente didático e in-
formatizado. Investigação de fatores que influenciam o ensino e a aprendizagem Matemática no 
ensino fundamental e médio. Investigações matemáticas em sala de aula. Planejamento e avalia-
ção no ensino da Matemática. 

BIBLIOGRAFIAS 

BÁSICA:  
ANTUNES, Celso. Didática e Matemática. São Paulo: Vozes, 2010. 
LIBÂNEO, J. C.; ALVES, Nilda. Temas de Pedagogia: diálogos entre didática e currículo. São 
Pailo: Cortez, 2012.  
PAIS, L. C. Didática da Matemática: uma análise da influência francesa. 2. ed. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2002. 

COMPLEMENTAR: 
D'AMBROSIO, Ubiratan. Educação matemática: da teoria à prática. 2. ed. Campinas: Papirus, 
1997. 
SAVIANI, N. Saber escolar, currículo e didática. 6.ed. Campinas: Autores Associados, 2010. 
OLIVEIRA, G.P. Transposição didática: aportes teóricos e novas práticas. In: WITTER, G.P; FU-
JIWARA, R. Ensino de Ciências e Matemática: análise de problemas. São Paulo: Ateliê Editorial, 
2009. 
VEIGA, I. P. A. Didática: o ensino e suas relações. 9.ed. Campinas: Papirus, 2005. 

 

COMPONENTE CURRICULAR Fundamentos de Matemática I 

DOCENTE RESPONSÁVEL Dário Soares Silva 

CARGA HORÁRIA 45 horas 

EMENTA: Conjuntos numéricos e operações. Equações e Polinômios. Noções de Função. Pro-
gressões. Probabilidade. Noções Básicas de Estatística e Matemática Financeira. 

BIBLIOGRAFIAS 

BÁSICA  
IEZZI, G. MUKARAMI, C.; DOLCE, O. Fundamentos de Matemática Elementar: Matemática Fi-
nanceira/ Matemática Comercial/ Estatística Descritiva. 2. ed. v. 11. São Paulo: Atual, 2013. 
IEZZI, G. Fundamentos de Matemática Elementar: complexo, polinômio e equações, 8. ed. v. 6. 
São Paulo: Atual, 2013. 
IEZZI, G.; MURAKAMI, C. Fundamentos da Matemática Elementar: conjunto e funções. 9. ed. v. 
1. São Paulo: Atual, 2013. 

COMPLEMENTAR: 

DEVLIN, K. O gene da matemática: o talento para lidar com números e a evolução do pensamen-
to matemático. Rio de Janeiro: Record, 2004. 
IEZZI, G. et al. Matemática: ciências e aplicações. v. 1, 2 e 3. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
LIMA, E. L. Temas e Problemas Elementares. Rio de Janeiro: SBM, 2008. (Coleção do Professor 
de Matemática). 

 

 



 

COMPONENTE CURRICULAR Educação de Jovens e Adultos 

DOCENTE RESPONSÁVEL Estácio Moreira da Silva 

CARGA HORÁRIA 30 horas 

EMENTA: Conceito e indicadores do analfabetismo no Brasil. A concepção de Educação ao longo 
da vida e sua relação com os sujeitos jovens e adultos. Desenvolvimento psicológico e aprendiza-
gem na vida adulta. As demandas do mundo do trabalho e a educação de jovens e adultos. Temas 
geradores na Educação de Jovens e Adultos. O Conceito de Educação Popular: reflexões sobre as 
experiências Freirianas. Educação Matemática de Jovens e Adultos. 

BIBLIOGRAFIAS 

BÁSICA:  
GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José E. Educação de jovens e adultos: teoria, prática e proposta. 6 
ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
FONSECA, Maria da C. F.R. Educação Matemática de Jovens e Adultos: especificidades, desa-
fios e contribuições. São Paulo: Autêntica, 2007. 
FREIRE, Paulo. A Importância do Ato de Ler: três artigos que se completam. São Paulo: Cortez 
Editora & Autores Associados, 2012.  

COMPLEMENTAR:  
NUNES, Terezinha; CARRAHER, David; SCHILEMANN, Ana Lúcia. Na vida dez na escola zero.. 
16.ed. São Paulo: Cortez, 2014. 
HADDAD, Sérgio. DI PIERRO, Maria Clara. Escolarização de jovens e adultos: Mai/Jun/Jul/Ago. 
2000. 
KNIJNIK, Gelsa. Educação matemática e diversidade cultural: matemática camponesa na luta 
pela terra. São Leopoldo, 2007. 
SILVA, A. C.; BARACHO, M. das G. (orgs.). Formação de educadores para o PROEJA: intervir 
para integrar. Natal, RN: Ed. do CEFET, 2007. 

 

COMPONENTE CURRICULAR Formação de professores no ensino de Matemática 

DOCENTE RESPONSÁVEL Ediênio Vieira Farias 

CARGA HORÁRIA 30 horas 

EMENTA: Formação inicial e continuada do professor: fundamentos e tendências teóricas. Pes-
quisas atuais sobre formação de professores de Matemática. O Professor-pesquisador.  

BIBLIOGRAFIAS 

BÁSICA: 
CURY, Helena Noronha et al. Formação de professores de matemática. Acta Scientiae, v. 4, n. 1, 
p. 37-42, 2012. 
MOREIRA, Plínio C., DAVID, Maria M. M. S. A formação matemática do professor. Belo Hori-
zonte: Autêntica, 2007. 
PONTE, João Pedro da. Concepções dos professores de matemática e processos de forma-
ção. In.: ___. Educação Matemática: temas de investigação. Lisboa: Instituto de Inovação Edu-
cacional,1992. 

COMPLEMENTAR: 
FIORENTINI, Dario. A pesquisa e as práticas de formação de professores de matemática em face 
das políticas públicas no Brasil. Boletim de Educação Matemática, v. 21, n. 29, p. 43-70, 2008.  
LORENZATO, S. (Org.). O laboratório de Matemática na formação de professores. Campinas: 
Autores Associados, 2006. 
PAVANELLO, R. M. . O fazer matemático do professor. In: VII Encontro Nacional de Educação Ma-
temática, 7., 2001, Rio de Janeiro. Anais ...Rio de Janeiro, 2001. 
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 16.ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 



 

COMPONENTE CURRICULAR Teoria e Prática na Educação Matemática 

DOCENTE RESPONSÁVEL Isnaya Jackson Carapiá Ladeia Ledo 

CARGA HORÁRIA 30 horas 

EMENTA: Discussões acerca do processo de ensino da Matemática no Ensino Fundamental e 
Médio, a partir dos pressupostos teóricos da Educação Matemática e de experiências desenvolvi-
das em sala de aula. Análise, discussão e elaboração de propostas de planejamento, avaliação, 
recursos didáticos e outros instrumentos de intervenção no processo de ensino/aprendizagem da 
Matemática. 

BIBLIOGRAFIAS 

BÁSICA: 

D’AMBROSIO, U. Da realidade à ação: reflexões sobre Educação e Matemática. São Paulo. 
Summus. Campinas. 1986. 
MACHADO, S. (Org.). Aprendizagem em matemática. 8. ed. Campinas: Papirus, 2011. 
SKOVSMOSE, Ole. Diálogo e aprendizagem em Educação Matemática. São Paulo: Autêntica, 
2010. 

COMPLEMENTAR: 

MENDES, I. A. Matemática e Investigação em sala de aula: tecendo redes cognitivas na apren-
dizagem. Natal:Livraria da Física, 2009. 
NUNES, Terezinha; CARRAHER, David; SCHILEMANN, Ana Lúcia. Na vida dez na escola zero.. 
16.ed. São Paulo: Cortez, 2014. 
PONTE, J. P. Investigar a nossa própria prática – em refletir e investigar sobre a prática pro-
fissional – organização: GTI – Grupo de Trabalho de Investigação Portugal: Associação de Pro-
fessores de Matemática, 2002. 
____. Estudos de caso em educação matemática.Bolema, p. 105-132, 2006. 

 

COMPONENTE CURRICULAR Fundamentos de Geometria e Trigonometria 

DOCENTE RESPONSÁVEL Dário Soares Silva 

CARGA HORÁRIA 45 horas 

EMENTA: Noções de Geometria Plana e Espacial. Conceitos Trigonométricos Básicos. Relações, 
equações e funções trigonométricas. Resolução de Situações-problema envolvendo os Fundamen-
tos de Geometria e Trigonometria. 

BIBLIOGRAFIAS 

BÁSICA:  
IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar: Trigonometria. Vol. 3. São Paulo: Edito-
ra Atual, 2013. 
DOLCE, Oswaldo e POMPEO, Jose Nicolau. Fundamentos de Matemática Elementar: Geome-
tria Plana. Vol 9. São Paulo: Editora Atual, 2013. 
DOLCE, Oswaldo e POMPEO, Jose Nicolau. Fundamentos de Matemática Elementar: Geome-
tria espacial, posição e métrica. Vol. 10. São Paulo: Editora Atual, 2013. 

COMPLEMENTAR: 

DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações: volume único. 3. ed. São Paulo:Ática, 2014. 
CARMO, M. P.; Morgado, A. C.; WAGNER, E. Trigonometria e Números Complexos. Coleção 
Professor de Matemática. SBM, 2001. 
ITACARAMBI, R.R.; BERTON, I. B. Geometria, Brincadeiras e Jogos. São Paulo: Livraria da 
Física, 2009. 
TINOCO, Lucia A. De A., Geometria euclidiana: Resolução dos Problemas. Rio e Janeiro, projeto 
Fundão, 2010. 

 



COMPONENTE CURRICULAR Tópicos Especiais em Tecnologias e Tratamento da Infor-
mação 

DOCENTE RESPONSÁVEL Laysa Souza Lavanhole 

CARGA HORÁRIA 30 horas 

EMENTA: Estudos sobre as tendências em Informática Educativa e ensino-aprendizagem da Ma-
temática. Formação do professor e o Laboratório de Informática. Construção e análise de situa-
ções-problema usando softwares educativos (GeoGebra, Cabri-Géomètre, GrafEq, Logo, Derive, 
etc.). Interpretação e análise de gráficos estatísticos. 

BIBLIOGRAFIAS 

BÁSICA: 

CAMPOS, Celso Ribeiro. et al. Educação Estatística: teoria e prática em ambientes de modela-
gem matemática. São Paulo: Autêntica, 2011. 
PENTEADO, Mirian Godoy; BORBA, M. de C. Informática e educação matemática. Belo Hori-
zonte: Autêntica, 2003. 
MARCELO, Borba de Carvalho; SILVA, Ricardo Scucuglia R. da; GADANIDIS, George. Fases das 
tecnologias digitais em Educação Matemática: sala de aula e internet em movimento. São Pau-
lo: Autêntica, 2014. 

COMPLEMENTAR: 

BALDIN, Y. Y., Utilizações diferenciadas de recursos computacionais no ensino de matemá-
tica (CA, DGS e Calculadoras Gráficas), Atas do 1º Colóquio de Historia e Tecnologia no Ensino 
de Matemática, UERJ, 2002. 
MALTEMPI, M. V. Construcionismo: pano de fundo para pesquisas em informática aplicada à 
educação matemática. In: M. A. V. Bicudo e M. C. Borba (org.). Educação Matemática: pesquisa 
em movimento. São Paulo: Editora Cortez, 2004. 
MISKULIN, R. G. S. Concepções Teórico-Metodológicas sobre a introdução e a utilização de 
computadores no processo ensino/aprendizagem da geometria. Tese de Doutorado. Campi-
nas: Faculdade de Educação da UNICAMP,1999. 
PENTEADO, M. G. Redes de trabalho: expansão das possibilidades da informática na educação 
matemática da escola básica. In: M. A. V. Bicudo e M. C. Borba (org.). Educação Matemática: 
pesquisa em movimento. São Paulo: Editora Cortez, 2004. 

 

COMPONENTE CURRICULAR Fundamentos de Matemática II 

DOCENTE RESPONSÁVEL Dário Soares Silva 

CARGA HORÁRIA 45 horas 

EMENTA: Matrizes. Determinantes. Sistemas Lineares. Noções Básicas de Geometria Analítica. 
Abordagem Introdutória de Limites e Derivadas. 

BIBLIOGRAFIAS 

BÁSICA: 

IEZZI, G.. HAZZAN, S. Fundamentos de Matemática Elementar: sequência, matrizes, determi-
nantes e sistemas. 8. ed. v. 4. São Paulo: Atual, 2013. 
IEZZI, G. Fundamentos de Matemática Elementar: geometria analítica. 6. ed. v. 7. São Paulo: 
Atual, 2013.  
IEZZI, G.; MURKAMI, C.; MACHADO, N. J. Fundamentos da Matemática Elementar: limites, 
derivadas e noções de integral. 7. ed. v. 8. São Paulo: atual, 2013. 

COMPLEMENTAR: 

AYRES JR, F.; MENDELSON, E. Introdução ao Cálculo. Porto Alegre: Makron Books, 2007. 
ÁVILA, G. Cálculo de funções de uma variável. Vol.1. Rio de Janeiro: LTC, 2002. 
DANTE, L. R. Matemática: contexto e Aplicações: volume único. São Paulo: Ática, 2010. 
FOSSA, J. A. Introdução às Técnicas de Demonstração na Matemática. 2. ed. São Paulo: Li-
vraria da Física, 2009. 

 



10.  CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 360 horas 

 

11. CORPO DOCENTE  

Nome Titulação máxima Instituição de vínculo 
Endereço do  

currículo lattes 

 
Dário Soares Silva 

Especialista em 
Matemática Financeira e 

Estatística 

Professor Efetivo/IF 
Baiano – Campus Bom 

Jesus da Lapa 

 
http://lattes.cnpq.br/9
927493834143431 

 
Ediênio Vieira Farias 

 
Mestre em Educação de 

Jovens e Adultos 

Professor Efetivo/IF 
Baiano – Campus Bom 

Jesus da Lapa 

 
http://lattes.cnpq.br/0
831759035700134 

 

 
Estácio Moreira da 

Silva 

 
Mestre em Educação 

Professor Efetivo/IF 
Baiano – Campus Bom 

Jesus da Lapa 

 
http://lattes.cnpq.br/7
160508991144289 

 

Geângelo de Matos 
Rosa 

Mestre em Educação e 
Contemporaneidade 

Professor Efetivo/IF 
Baiano – Campus Bom 

Jesus da Lapa 

http://lattes.cnpq.br/7
402464024398360 

 
Isnaya Jackson Carapiá 

Ladeia Ledo 

Especialista em 
Matemática e Estatística 

 
Professor Efetivo/IF 

Baiano – Campus Bom 
Jesus da Lapa 

 
http://lattes.cnpq.br/0
263803575995323 

 

 
Laysa Souza Lavanhole 

Especialista em 
Metodologia do Ensino 
de Matemática e Física 

Professor Efetivo/IF 
Baiano – Campus Bom 

Jesus da Lapa 

 
http://lattes.cnpq.br/1
070584597517760 

 

 

12. METODOLOGIA E PERIODICIDADE DE MINISTRAÇÃO DAS AULAS  

 

 O curso terá duração mínima de 18 meses com encontros concentrados nas sextas-feiras 

(noturno) e aos sábados (matutino), semanalmente, conforme calendário específico do mês de 

referência, totalizando uma carga horária de 360 horas, sendo que 20% da carga horária total do 

curso será ofertada na modalidade semipresencial, conforme estabelece a Portaria 4.059 de 10 de 

dezembro de 2004, do Ministério da Educação. 

 O primeiro e o segundo semestres caracterizar-se-ão pela aquisição de conhecimentos 

acerca da Educação, da Matemática e da Educação Matemática. Os componentes curriculares, 

nessas etapas, serão responsáveis para articular a produção e a difusão de conhecimento 

científico com os demais componentes da especialização e outras áreas do conhecimento. Dessa 

forma, contribuirão com a autonomia do pós-graduando e seu fazer pedagógico, principalmente no 

que concerne à elaboração e aprimoramento de projetos de ensino, pesquisa e extensão a serem 

desenvolvidos no meio escolar ou em espaço não formal de educação. 



 O terceiro semestre constituir-se-á por componentes curriculares relacionados à 

Matemática e Educação Matemática, a fim de consolidar e ampliar os processos e práticas 

relacionados às concepções de ensino, pesquisa, ciência e tecnologia, contribuindo 

significativamente para a vivência acadêmica de investigação e o estímulo a um posicionamento 

crítico e construtivo em relação ao ensino/aprendizagem da Matemática. 

 Tem-se como ferramenta de suporte pedagógico, interatividade e garantia do contínuo 

acompanhamento dos estudantes pelos professores, a plataforma Moodle. Como estratégia de 

fomento e delineamento do projeto de pesquisa aplicada ou de intervenção, a discussão se dará 

continuamente e de forma articulada entre os componentes curriculares. 

 

13. PERFIL DO CONCLUINTE  

O profissional concluinte do curso de Especialização em Educação Matemática deverá ser capaz 

de: 

- Elaborar e desenvolver atividades diversificadas para o ensino e a aprendizagem de Matemática, 

utilizando, em sua ação educativa, elementos das Tendências em Educação Matemática; 

- Repensar a própria prática docente a partir das experiências inovadoras estudadas na 

especialização; 

- Desenvolver projetos interdisciplinares de ensino e extensão matemática, levando em 

consideração a relevância do processo de aprendizagem em ambiente informatizado; 

- Perceber diferentes concepções de currículo e avaliação em educação matemática, levando em 

conta as concepções de educação quilombola, do campo e da Educação de Jovens e Adultos.  

 

14. ORÇAMENTO DETALHADO 

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA 
QUANT./U

NID. 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

1 Confecção de Material Gráfico (Banners) 30 65,00 1.950,00 

2 Aquisição de material bibliográfico 85 70,00 5.950,00 

3 Ressarcimento de Passagens 16 135,00 2.160,00 

4 Custeio de alimentação e hospedagem - - 3.398,40 

5 
Kit de materiais Laboratório Portátil de 

Matemática 
1 1.490,00 1.490,00 

VALOR TOTAL REQUISITADO NO PROJETO (R$) 14.948,40 



 

 

 

15. CONTRAPARTIDA DO CAMPUS  

O Campus Bom Jesus da Lapa, como contrapartida à operacionalização do Projeto da 

Especialização, oferecerá a estrutura física e os recursos materiais necessários, a saber: 

professores especializados para ministrar as disciplinas constantes da grade do curso; suporte 

técnico-administrativo e pedagógico, para apoio às atividades de gestão do programa, no que diz 

respeito ao acompanhamento das atividades de ensino e operacionalização das ferramentas 

administrativas; espaço físico para realização das aulas; biblioteca com títulos de diversas áreas 

do conhecimento, inclusive na do curso; link de internet para favorecer as atividades de pesquisa 

e extensão propostas dentro da organização curricular do curso; recursos pedagógicos de suporte 

às atividades de ensino (computadores, lousas interativas e projetores multimídia). 

 

16. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS  

Espera-se com este projeto a formação de profissionais da área de matemática ou áreas afins, 

qualificando-os para atuação em espaços formais e não formais no Estado da Bahia. Assim, a 

experiência ampliará as possibilidades de produção científica, tecnológica e cultura, em sintonia 

com os arranjos e contextos produtivos e socioculturais da região, inserindo os docentes do 

quadro do IF Baiano na atuação em Programa de Pós-Graduação, cujo enfoque é o fortaleci-

mento da educação básica.  

A proposta da Especialização em Educação Matemática, nos moldes ora apresentados, 

visa possibilitar a criação de um espaço de formação continuada para profissionais que atuam 

com o ensino da matemática ou áreas afins, objetivando a oferta de uma educação pautada no 

planejamento, implementação e avaliação das práticas de ensino, contribuindo para a melhoria 

dos indicadores educacionais do município de Bom Jesus da Lapa-BA e região de abrangência. 

Propõe-se uma formação teórico-metodológica que possibilite ao pós-graduando a 

construção de competências e o estabelecimento de conexões entre os conhecimentos teóricos 

e práticos no contexto escolar, no sentido de se intensificar o diálogo interdisciplinar 

fundamental para a vitalidade dos processos investigativos fundamentados na educação 

matemática. 

Assim, objetiva-se a formação de profissionais aptos a intervir de forma efetiva e proativa 

sobre sua realidade, sendo capazes de: elaborar atividades diversificadas para o ensino e a 

aprendizagem de Matemática, através da resolução de problemas, desafios e jogos; utilizar o 

senso crítico e raciocínio lógico para adaptação das atividades propostas para a realidade do 

aluno; problematizar situações de ensino-aprendizagem envolvendo a prática escolar; elaborar, 

de forma clara e consistente, uma proposta de pesquisa em educação matemática; realizar 



análise sobre diferentes práticas pedagógicas; identificar diferentes concepções de currículo e 

avaliação em educação matemática, apontado aquelas que se sustentam em princípios 

inovadores; e conhecer, explorar e analisar softwares matemáticos e suas funcionalidades para 

utilizá-los em sua prática docente. 

Ter-se-á como perspectiva central a qualificação para o trabalho docente competente, bem 

como a ampliação dos horizontes formativos, contribuindo significativamente para as práticas 

de formação docente no âmbito do Território Velho Chico. 

 

17. POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA OFERTA DO CURSO / ABERTURA DE NOVAS 

TURMAS  

 Apesar de tratar-se de um projeto vinculado a uma chamada interna pontual de fomento, 

publicada pela Pró-Reitoria de Pesquisa do IF Baiano, que possui duração máxima definida, o 

propósito do Campus Bom Jesus da Lapa é incluir a especialização no bojo dos cursos regulares 

ofertados pela instituição, com a abertura de seleções anuais. Para garantir a vitalidade do 

programa, destinar-se-á anualmente, uma rubrica orçamentária específica para atendimento às 

demandas do curso, no que diz respeito a materiais de consumo, renovação do acervo 

bibliográfico, pagamento de diárias e ressarcimento de passagens de colaboradores. Além disso, 

é fundamental que o colegiado avalie periodicamente o projeto do curso, no sentido de propor 

melhorias, revendo bibliografias, ementários, objetivos ou outros itens que exigirem modificações 

em função do contexto e dos sujeitos em processo de formação. 

 

18. ANEXOS: 

a) CARTA DE ADERÊNCIA DO CAMPUS (ANEXO III) 

b) CARTAS DE APOIO  

c) LISTA DE INTENÇÃO DE PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


