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2 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
âmbito da Pós-Graduação.

3 OBJETIVO GERAL
Oportunizar ao aluno, de maneira contextualizada, estudos e reflexões acerca dos aspectos
teórico-metodológicos que sustentam a investigação científica, com enfoque nas pesquisas em
educação matemática.

4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Refletir sobre questões de método e abordagens de pesquisa;
- Discutir as principais características das estratégias de pesquisa intervenção e pesquisa
aplicada;
- Debater técnicas e instrumentos de coleta de dados;
- Favorecer a redefinição de aspectos teórico-metodológicos dos projetos de pesquisa
apresentados ao Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática;
- Contribuir na reconstrução do Projeto de Pesquisa.

5 CONTEÚDOS
1. O Projeto de pesquisa: elementos constitutivos e principais características (justificativa,
objetivos, delimitação do problema de pesquisa, delineamento teórico, organização da
metodologia, cronograma);
2. A Pesquisa qualitativa em Educação Matemática;
3. As estratégias metodológicas de pesquisa aplicada e pesquisa intervenção;
4. Elaboração/Organização e aplicação de técnicas e instrumentos de coleta e tratamento de
evidências nas pesquisas em Educação Matemática.

6 METODOLOGIA / PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
Metodologias de Ensino para as abordagens teóricas e práticas da disciplina



Serão utilizados as seguintes metodologias:
- Aula expositiva dialogada;
- Mapa conceitual;
- Estudo e debate de texto-base;
- Construção de Instrumentos de Pesquisa;
- Apresentação oral

7 RECURSOS DIDÁTICOS

8 INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os estudantes serão avaliados pela participação em sala de aula (apresentações orais) e
reestruturação do projeto de pesquisa, conforme orientações do Programa.

APRESENTAÇÕES ORAIS (valor: 3,0 pontos)
Critérios:
- Clareza de exposição, sequência lógica das ideias;
- Relevância do recurso utilizado e criatividade na apresentação;
- Capacidade de relacionar, exemplificar e adequar o conteúdo ao contexto, ao componente
curricular e ao projeto de pesquisa;
- Expressão comunicativa (linguagem verbal e corporal adequadas, dicção, postura, controle
emocional);
- Gerenciamento do tempo: tempo disponível x conteúdo;

REESTRUTURAÇÃO PROJETO DE PESQUISA (Valor: 7,0 pontos)
Critérios:
- Construção do problema de pesquisa;
- Relevância da justificativa e sua relação com os índices e indicadores educacionais dos
territórios;
- Definição e clareza da metodologia, enfocando as categorias Pesquisa Aplicada ou Pesquisa
Intervenção;
- Regra de pontuação e ortografia;
- Aplicação das normas da ABNT.

9 ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES

A disciplina trabalhará elementos fundamentais para a construção do escopo do projeto de
pesquisa, que certamente agregará conceitos e fundamentos trabalhados nas demais.

10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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percursos teóricos e metodológicos. Campinas: Autores Associados, 2006.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010.
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MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Fundamentos de Metodologia Científica. 6. ed. São
Paulo: Atlas, 2005. 315 p. (Disponível em:
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COMPLEMENTAR:
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