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Cronograma 
 

Data Atividade 
13/08 Retomada das atividades, apresentação do cronograma e orientação do 

projeto de pesquisa de mestrado.  
20/08 Discussão e fichamento do texto 

 
FIORENTINI, D.; LORENZATO, Sergio. Educação Matemática como campo 
profissional de ensino e pesquisa. In: _______. Investigação em 
Educação Matemática: percursos teóricos e metodológicos. Campinas: 
Autores Associados, 2012. p. 3-58. 

27/08 Orientação sobre o referencial teórico e revisão de literatura 
03/09 Discussão do texto 

 
FIORENTINI, D.; LORENZATO, Sergio. Metodologia da investigação em 
Educação Matemática. In: _______. Investigação em Educação 
Matemática: percursos teóricos e metodológicos. Campinas: Autores 
Associados, 2012. p. 59-100. 

10/09 Orientação sobre a metodologia da pesquisa 
17/09 Discussão do texto 

 
FIORENTINI, D.; LORENZATO, Sergio. Metodologia da investigação em 
Educação Matemática.. In: _______. Investigação em Educação 
Matemática: percursos teóricos e metodológicos. Campinas: Autores 
Associados, 2012. p. 101-146. 

24/09 Discussão e fichamento do texto 
 
FIORENTINI, D.; LORENZATO, Sergio. Metodologia da investigação em 
Educação Matemática.. In: _______. Investigação em Educação 
Matemática: percursos teóricos e metodológicos. Campinas: Autores 
Associados, 2012. p. 147-180. 

01/10 Elaboração dos instrumentos de coleta de dados: questionário e 
entrevistas e observação 

08/10 Orientação sobre o possível produto educacional 
15/10 Discussão e fichamento do texto 

 
FIORENTINI, D.; LORENZATO, Sergio. Algumas considerações 
fundamentais à investigação. In: _______. Investigação em Educação 



Matemática: percursos teóricos e metodológicos. Campinas: Autores 
Associados, 2012. p. 181-206. 

22/10 Discussão e fichamento do texto 
 
KILPATRICK, Jeremy. Fincando estacas: uma tentativa de demarcar a 
educação matemática como campo profissional e científico. Zetetiké, v. 
4, n. 5, p. 99-120, jan./jun. 1996.  

29/10 Finalização e avaliação da disciplina 
 
 
 
Metodologia: serão utilizadas como estratégias metodológicas a leitura e a  

discussão de textos e a orientação referente ao projeto de pesquisa. 

 

Tecnologias e o acesso à internet: necessidade de um smartphone ou 

computador com acesso à internet para os encontros via Google Meet.    

 

Forma de avaliação: o aluno será avaliado por meio de sua participação, 

realização das atividades, entrega de fichamentos e elaboração do projeto de 

pesquisa.  

 

 

Juiz de Fora, 29 de julho de 2020. 

 

 

 
Prof. Reginaldo Fernando Carneiro 


