
 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

DISCIPLINA: Pesquisa em Educação Matemática CÓDIGO DA DISCIPLINA: 75 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ x ]  Optativa [ ]  Eletiva []    SEMESTRE: 7º 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 33h PRÁTICA: 17h EAD: 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 horas aula 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 50h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Rafael José Alves do Rego Barros 

 

EMENTA 

 

 

Leitura e análise de textos que versam sobre pesquisa em Educação Matemática; tipos 

de conhecimento; conceito em Educação Matemática; métodos científicos: conceitos 

e críticas em Educação Matemática; pesquisa: conceito, tipos e finalidade; trabalhos 

acadêmicos em Educação Matemática: tipos, características e diretrizes para 

elaboração. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

 

Planejar e elaborar trabalhos científicos em Educação Matemática. 

 

Específicos: 

• Compreender os aspectos teóricos e práticos referentes à elaboração de 

trabalhos científicos em Educação Matemática, enfatizando a importância do 

saber científico no processo de produção do conhecimento. 

• Utilizar diferentes métodos de estudo e pesquisa em Educação Matemática. 

• Ter capacidade de planejamento e execução de trabalhos científicos em 

Educação Matemática. 

• Conhecer as etapas formais de elaboração e apresentação de trabalhos 

científicos em Educação Matemática. 

• Saber usar as Normas Técnicas de Trabalhos Científicos. 

 

 

 

 

 



 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Sistematização das atividades acadêmicas. 

 

2. A documentação como método de estudo. 

 

3. Conceito e função da metodologia em Educação Matemática. 

 

4. Desenvolvimento histórico do método científico. 

 

5. Normas Técnicas de Trabalhos científicos. 

 

6. Etapas formais para elaboração de trabalhos acadêmicos (fichamentos, resumos, 

resenhas, relatórios, monografias.). 

 

7. Pesquisa, projeto e relatórios de pesquisa em Educação Matemática. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas dialogadas acompanhadas da realização de trabalhos práticos em sala 

de aula, estudos dirigidos, discussão e debates em grupos 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

[ x ] Quadro 

[ x ] Projetor 

[ x ] Vídeos/DVDs 

[ x ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[    ] Equipamento de Som 

[ x ] Laboratório 

[ x ] Softwares: Geogebra 

[    ] Outros1 

 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

O processo de avaliação tem por objetivo verificar o aprendizado do aluno ao longo 

da disciplina, bem como sua capacidade de análise e interpretação, redação e exposição 

verbal do conhecimento adquirido. Será contínua e orientada pelos seguintes critérios: 

interesse pela disciplina, presença nas aulas, leitura dos textos, participação nos 

debates, apresentação dos seminários, entrega dos trabalhos no prazo determinado, 

consultar e uso das normas técnicas da ABNT na produção dos trabalhos acadêmicos, 

além da interação positiva com os demais alunos e o professor. 

 

                                                           
1 Especificar 
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