
 
 

 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática 

Horário das Disciplinas para o 2º semestre/2020 

 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

08h 

às 

10h  

Dissertação de 

Mestrado 

(Orientador) 

Obrigatória* 

(8 créditos) 

Software Educacional e 

Objetos de 

Aprendizagem  

(Profa. Liamara 

Scortegagna / Prof. 

Eduardo Barrére) 

Grupo C 

(4 créditos) 

Ensino de 

Estatística na 

Escola Básica  

 (Prof. Ronaldo 

Rocha Bastos / 

Prof. Lupércio 

França 

Bessegato) 

Grupo B 

(4 créditos) 

Estudos 

Orientados 

 (Prof. 

Marco 

Escher) 

Grupo C  

(4 cr.) 

  

Perspectivas 

Atuais em 

Avaliação 

 (Prof. Marco 

Aurélio 

Kistemann Jr) 

Grupo C  

(4 cr.) 

Grupo de Estudo 

(Prof. Reginaldo 

Fernando Carneiro) 

Grupo D (2 

créditos) 

 

10h 

às 

12h 
 

14h 

às 

16h 

 

Prática Científica para 

Docentes Pesquisadores 

(Prof. Reginaldo 

Carneiro) 

 

Obrigatória 

(4 créditos) 

Grupo de Estudo 

(Prof. Adlai Ralph 

Detoni)  

Grupo D  

(2 créditos) 

Pensamento 

Comparativo em 

Matemática 

(Prof. Amarildo 

Melchiades da Silva) 

Grupo B 

(4 cr.) 

Grupos de 

Pesquisa: 

1) Prof. Eduardo 

Barrère  

2) Profa. Chang 

Kuo Rodrigues) 

Grupo D 

(2 cr.) 

16h 

às 

18h 

Grupo de 

Estudo 

 (Prof. 

Amarildo 

Melchiade

s da Silva) 

Grupo D  

(2 cr.) 

Grupo de 

Pesquisa 

 (Profa. 

Maria 

Cristina 

Araújo de 

Oliveira) 

Grupo D 

(2 cr.) 

 

18h 

às 

20h 

Grupo de Estudo 

(Prof. Marco Aurélio 

Kistemann Jr) 

Grupo D  

(2 cr.) 

Seminário de Educação 

Matemática (17h às 

19h) 

(Profa. Maria Cristina 

Araújo de Oliveira) 

Grupo D  

(2 créditos) 

 

 

Início das aulas:  semana de 14/12/2020 

Grupo de Estudo (Prof. Willian José da Cruz) segunda-feira, das 19h às 21h 

* Dissertação de Mestrado = esta disciplina é ofertada todo semestre, e deverá estar matriculado nela aquele aluno que, 

depois de completar todos os outros créditos, estiver apenas na condição de elaboração da dissertação. O aluno nunca 

poderá pertencer ao programa sem estar formalmente matriculado em ao menos uma disciplina, sendo esta obrigatória ao 

finalizar todas as outras. A nota referente a ela somente será computada no semestre em que finalizar o curso. 

** Atividades de Docência Supervisionada = disciplina obrigatória prioritariamente para alunos cursantes do 3º período no 

programa. 

Obs: não é possível matricular-se numa mesma disciplina mais que uma vez, tendo sido nesta aprovado.

Grupo de Estudo – é uma atividade exercida entre mestrandos caracterizada pelo desenvolvimento de um estudo 

colaborativo com temática de interesse comum. A atividade deve ser orientada por um professor do programa cuja principal 

função deverá ser a de organizar as ações do grupo no sentido de debater os principais aspectos do tema e da ementa 

proposta. 

Grupo de Pesquisa – O objetivo dessa disciplina é introduzir os mestrandos em atividades de pesquisa, incitando-os ao 

desenvolvimento de suas investigações, e aproximando-os dos projetos, da produção de artigos e da produção técnica 

(produto educacional) associada à dissertação. . 



 
 

Estudos Orientados – Nesta disciplina, os estudantes têm a oportunidade de estudar o referencial teórico-metodológico 

que será utilizado em sua dissertação, normalmente sob a coordenação de seu próprio orientador. 


