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EMENTA

Ajustes e implementação do projeto de Pesquisa científica na área de Educação Matemática. Elaboração do Relatório

da Pesquisa em Educação Matemática.  Seminários de Pesquisa em Educação Matemática.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR

(Geral e Específicos)

Geral:

A disciplina tem por objetivo principal desenvolver competências para a pesquisa em  Educação Matemática, para a

prática docente reflexiva do professor de Matemática e para o uso de metodologias inovadoras.

Específicos:

Desenvolver propostas de pesquisa em Educação Matemática.

Conhecer obras de professores/pesquisadores em Educação Matemática. is

Contextualizar concepções e práticas acerca da Modelagem Matemática e Etnomatemática

Contextualizar concepções e práticas acerca da Contextualização, Interdisciplinaridade e

Transdisciplinaridade.  

Contextualizar concepções e práticas acerca da Filosofia da Educação Matemática.

Identificar elementos fundamentais para o ensino e aprendizagem da Educação Estatística.



CONTEÚDO PROGRAMATICO

Orientações/acompanhamento do desenvolvimento do Projeto de Pesquisa

Orientações/acomapnhamento da escrita de artigo científico.

Tendências em Educação Matemática

Contextualização, Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade. 

Matemática Critica

Matemática Humanista

EtnoMatemática

Resolução de Problemas

Modelagem

Educação Financeira

Educação Estatística

O que é  avaliar e apresentar uma pesquisa científica

METODOLOGIA DE ENSINO

 Primeiro momento:  As aulas inciais trabalham a escrita de artigos e relatos de experiência na área de ensino de

matemática, bem como na área de matemática aplicada ou matemática pura. Inicia-se com aulas de como fazer uma

revisão bilbliografica, regras da abnt, plagios, segue-se descrever a metododologia utilizada, como elaborar a

análise de dados,  introduçpão, conclusão e resumo. Estas aulas são ministratadas para que os alunos elaborem os

artigos vinculados ao projeto de pesquisa apresentado na disciplina de Pesquisa aplicada a Matemática I. Durante o

decorrore do semestre os alunos são orientqados em suas pesquisas e em seus artigos.

Segundo momento:  São discutidas as tendencias no ensino/pesquisa matemática e os alunos são divididos em grupos

para escolherem pesquisarem e apresentarem uma breve explanação  do que é a tendencia escolhida e da situações

em que ela é aplicada no ensino de matemática. O grupo fica livre para aplicar dinamicas, seminario, filmes etc.

Terceiro momento: Os artigos prontos são trocados entre colegas que avaliam os artigos uns dos outros tanto na

escrita como na apresentação dos autores.

   

RECURSOS DIDÁTICOS

[ ] Quadro

[ ] Projetor

[ x] Vídeos/DVDs

[x ] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[x ] Equipamento de Som

[ ] Laboratório

[ x] Softwares²

[ x] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, seminário, artigo, etc. -

para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de recuperação final.)

Nota 01  - Seminários (100 pontos)

50% nota do professor para apresentaçaõ em si

25% nota da comunidade para a dinamica e ou atividade a presentada

25%  nota do comparecimento e participação nas atividades propostas pelos demais

colegas.



Nota 02  - Desenvolvimento do projeto de pesquisa (100 pontos)

60% nota do professor para o desevolvimento do projeto de pesquisa e escrita  e

apresentação do artigo.

30% nota da comunidade para a apresentação e avaliação dos artigos.

10%  nota do comparecimento e participação nas atividades propostas pelos demais

colegas.

               Nota da disciplina =  (Nota01 + Nota02) / 2 > = 70 (APROVADO)

                <70 e >40 (EXAME FINAL), com média final superior igual a 50 para aprovação.

                < =40   (REPROVADO).

              Avaliação Final = Tema aberto a ser sorteado no dia da prova (temas de tendencia do ensino/pesquisa

em educação matemática)

ATIVIDADE DE EXTENSÃO⁴⁴
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