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Resumo 

Este projeto apresenta uma proposta da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), 

com o apoio do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), de Doutorado 

Profissional em Matemática em Rede Nacional, na forma presencial, com a participação 

de XX Instituições de Ensino Superior situadas nas cinco regiões do país.  

A área de concentração do Doutorado Profissional é Matemática, e possui quatro linhas 

de pesquisa: 

(L1) Pesquisa e Inovação para o Ensino e Aprendizagem de Matemática Básica; 

(L2) Bases Científicas e Quantitativas para o Ensino e Aprendizagem de 

Matemática Básica; 

(L3) Divulgação e Popularização da Matemática; 

(L4) Métodos e Ferramentas Computacionais aplicados ao Ensino da Matemática 

Básica. 

As linhas de pesquisa da proposta têm um caráter interdisciplinar. Desta forma, para 

garantir a boa formação do profissional egresso do Programa, o corpo docente será 

formado por pesquisadores que atuam em diferentes áreas do conhecimento, a saber, 

Matemática, Computação, Estatística, Educação, Comunicação, dentre outros. Este 

aspecto também estará refletido nas disciplinas ofertadas pelo Programa, bem como na 

composição de suas comissões acadêmicas-científicas. 

 
O público-alvo deste Doutorado Profissional em Matemática abrange tanto os egressos 

do mestrado Profmat, do mestrado acadêmico em Matemática e/ou em Educação 

Matemática, bem como profissionais de áreas afins, tais como Estatística e Computação. 
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1. Introdução e Justificativa para a Criação do Doutorado Profissional em 

Matemática em Rede Nacional (Profmat-D) 
A pós-graduação brasileira é um dos melhores exemplos de sucesso do cenário acadêmico 

nacional. Construída essencialmente desde os anos de 1970, ela é instrumento 

fundamental para o desenvolvimento e a formação dos quadros científicos universitários. 

Ao mesmo tempo, ela contribuiu de maneira decisiva para alçar o Brasil ao patamar que 

atualmente ocupa na investigação científica internacional. 

 

Graças em parte ao bem-sucedido programa nacional de pós-graduação, a comunidade 

acadêmica brasileira na área de Matemática atingiu um padrão de excelência pela qualidade 

da sua pesquisa e formação de pesquisadores, amplamente reconhecido no âmbito nacional 

e internacional, trazendo indicadores significativos para o desenvolvimento da ciência 

brasileira.  

Como reflexo, vemos as inúmeras conquistas históricas que o Brasil teve na área de 

Matemática nos últimos anos: em 2014, o pesquisador brasileiro Artur Ávila do IMPA 

ganhou a Medalha Fields, prêmio considerado como Nobel da Matemática, trazendo o 

título pela primeira vez para a América Latina. Com este prêmio, o país ganhou muita 

visibilidade internacional, atraindo diversos pesquisadores renomados na área de 

matemática e, além disso, foi sancionada pelo Congresso Nacional no dia 07 de novembro 

de 2016 a lei número 13.358, que estabeleceu oficialmente os anos de 2017 e 2018 como 

sendo o biênio da matemática; em 2018, o Brasil passou a integrar o Grupo V da 

International Mathematical Union (IMU) considerado o grupo de elite, trazendo o Brasil 

no rol das nações de maior desenvolvimento na pesquisa em Matemática. É importante 

destacar que todas as nações que fazem parte do grupo V, com exceção do Brasil, são 

economicamente desenvolvidas e detentoras de uma tradição secular na área de 

Matemática. Ainda em 2018, o Brasil foi o anfitrião do maior congresso de matemática do 

mundo, o International Congress of Mathematicians, tendo sido a primeira vez que este 

evento aconteceu no hemisfério sul do globo, um grande marco na história da matemática 
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mundial e do país. Em nível nacional, o Brasil possui nas diversas regiões brasileiras 

programas de pós-graduação na área, reconhecidos pela CAPES como de excelência, os 

quais têm respondido por uma produção científica de alto impacto internacional e 

importante formação de recursos humanos. 

 

É necessário reconhecer que esse sucesso foi facilitado pela opção de focar em um objetivo 

específico prioritário: a pós-graduação para a universidade e a pesquisa.  Em países mais 

desenvolvidos, a pós-graduação é, de longa data, concebida como uma ferramenta ao 

serviço do desenvolvimento nacional como um todo, tocando todos os setores de atividade. 

Já no Brasil, ela ainda tem foco majoritário na academia. A mudança dessa situação é, 

porém, uma necessidade para o desenvolvimento do país.  

 

No início da década de 90, a implementação do conceito de mestrado profissional teve 

como principal objetivo capacitar profissionais em atuação ou que iriam atuar no mercado 

de trabalho não acadêmico, propiciando o aprofundamento técnico de alto nível para o 

exercício de sua prática profissional. Como consequência, estes programas contribuíram 

para ampliar a competitividade e a produtividade de empresas e organizações públicas e 

privadas do país, bem como aproximarem a universidade do setor produtivo. 

 

Nesta direção, tivemos em 2011 a criação do Mestrado Profissional em Matemática em 

Rede Nacional (Mestrado Profmat), coordenado pela Sociedade Brasileira de Maemática, 

que tinha dentre seus objetivos proporcionar uma formação mais sólida ao professor de 

matemática do ensino básico tanto relacionada a matemática quanto ao processo do ensino-

aprendizagem, de modo a garantir uma formação mais sedimentada em matemática na 

escola. Cabe aqui destacar que apesar de todo o reconhecimento que a pesquisa e a pós-

graduação têm alcançado nos últimos anos, o ensino básico em matemática no país ainda 

é bastante precário, com índices insatisfatórios nas avaliações do PISA, SAEB, ENEM, 

entre outros, mostrando o quanto ainda temos a avançar neste quesito. 
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Com este enfoque, o Mestrado Profmat, que possui nota 5, foi um programa pioneiro no 

país, e atualmente é considerada uma das ações mais bem-sucedidas dentro da SBM, tendo 

indicadores que saltam aos olhos, trazendo uma contribuição significativa para a melhoria 

do ensino básico de matemática do país, já tendo titulado mais de 6.300 mestres, com uma 

grande abrangência e capilaridade por meio de suas redes. Isso reforça a importância 

estratégica de um programa de mestrado profissional, tanto para a formação de uma 

cidadania consciente quanto para geração de recurso humano qualificado, indispensável 

para a inserção bem-sucedida das sociedades no mundo contemporâneo. 

Como uma continuação natural desta importante iniciativa, a Portaria MEC no. 389, de 23 

de março de 2017 deu o passo seguinte natural nesse processo de alargamento de nossa 

pós-graduação, criando a modalidade de Doutorado Profissional (DP). Esta portaria vem 

atender uma demanda crescente, em especial dos titulados nos mestrados profissionais, que 

buscavam oportunidades adequadas para avançar na capacitação em suas áreas de atuação 

e, consequentemente, obter um título mais avançado para a sua carreira profissional.  

 

Esta portaria do MEC considera ainda a relevância social, científica e tecnológica dos 

processos de formação profissional avançada e reforça a necessidade de melhorar a relação 

entre a universidade e o setor produtivo, apresentando dentre os seus objetivos: capacitar 

profissionais visando atender demandas sociais, organizacionais ou profissionais e do 

mercado de trabalho, transferir o conhecimento para a sociedade, promover a articulação 

integrada da formação profissional com entidades demandantes de naturezas diversas e 

contribuir para agregar competitividade e aumentar a produtividade em empresas, 

organizações públicas e privadas. 

 

O Doutorado Profissional em Matemática em Rede Nacional, a que nos referiremos por 

simplicidade também como Profmat-D ou Doutorado Profmat, que está sendo proposto 

neste atual projeto visa atingir esses objetivos, por meio da preparação de altíssimo nível 

profissionais que possam atuar em várias frentes do ensino da matemática, indo desde a 
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produção de mídia e material didático de qualidade até a avaliação e implementação de 

políticas públicas educacionais. Além disso, estes profissionais também estarão aptos a 

interpretar e analisar base de dados estatísticos educacionais, propondo melhorias no 

currículo de base da matemática, desenvolver plataformas, aplicativos e softwares que 

aprimorem o ensino básico de matemática, bem como promover a popularização e 

divulgação da matemática, por meio da comunicação, do jornalismo científico e da 

curadoria de museus e exposições de matemática.  

 

Esta diversidade de atuações do profissional egresso do Doutorado Profmat está refletida 

nas quatro linhas de pesquisa do programa proposto neste projeto:  

(L1) Pesquisa e Inovação para o Ensino e Aprendizagem de Matemática Básica. 

(L2) Bases Científicas e Quantitativas para o Ensino e Aprendizagem de 

Matemática Básica; 

(L3) Divulgação e Popularização da Matemática; 

(L4) Métodos e Ferramentas Computacionais aplicados ao Ensino da Matemática 

Básica. 

Deste modo, os egressos do programa, dependendo da linha de atuação escolhida, estarão 

aptos a: 

• promover e transmitir o conhecimento matemático aprofundado; 

• atuar na gestão pública e privada, no âmbito da avaliação e implementação de 

políticas educacionais; 

• analisar dados estatísticos referentes ao ensino básico da matemática e propor 

mudanças curriculares; 

• desenvolver ferramentas pedagógicas computacionais por meio de plataformas 

e aplicativos, que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem da matemática 

de forma mais eficaz; 

• criar material didático de alto nível para ser implementado no ensino básico de 

matemática; 
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• promover a curadoria de museus e exposições de matemáticas; 

• comunicar a matemática para a sociedade, por meio de atividades de divulgação 

e jornalismo científico. 

Este programa que está sendo proposto é pioneiro no país, e além das competências acima, 

também irá permitir que os professores de Matemática da rede pública em exercício no 

ensino médio e/ou fundamental aperfeiçoem sua formação tanto no que tange a sua base 

matemática quanto na prática pedagógica do ensino-aprendizagem destes conteúdos. 

Almeja-se criar um mecanismo para utilizar de forma efetiva a competência existente no 

Brasil na graduação e na pós-graduação em Matemática para a melhoria do ensino básico 

na área, que representa muitos desafios para alcançar os objetivos de forma eficaz. 

O público-alvo deste Doutorado Profissional em Matemática é bastante abrangente e 

poderá contemplar tanto os egressos do mestrado Profmat, do mestrado acadêmico em 

Matemática e/ou em Educação Matemática, bem como profissionais de áreas afins, tais 

como Estatística e Computação. Além disso, embora não seja voltado exclusivamente para 

professores do ensino básico de matemática, este Doutorado Profissional também pretende 

atender a esta demanda de profissionais, visando fornecer uma formação mais sólida para 

que eles possam atuar com mais qualidade no ensino básico.  

O egresso deste programa deverá ter uma formação sólida em matemática e, também, 

bastante interdisciplinar. Para isso, contaremos com um corpo docente atuando em 

diferentes áreas do conhecimento: Matemática, Computação, Estatística, Ensino de 

matemática, Comunicação, dentre outros. Este caráter interdisciplinar da proposta estará 

refletido tanto na formação das diferentes comissões acadêmicas-científicas que integrarão 

o Programa, que terá em seu corpo docente profissionais das diferentes linhas de pesquisa 

do Doutorado Profissional, de modo a enriquecer de forma significativa a proposta, quanto 

nas disciplinas, que apresentarão um aspecto bastante diverso e multidisciplinar. Toda a 

estrutura curricular será descrita mais a frente.  
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Outro aspecto pioneiro e inovador deste Doutorado Profissional comparado a outros 

programas de Doutorado no país é que, uma vez aprovado o Programa, a Sociedade 

Brasileira de Matemática (SBM) pretende abrir uma Chamada Nacional para a elaboração 

e confecção de todo material didático que será adotado no curso do Doutorado Profmat-D, 

da mesma forma como é feito no mestrado Profmat, garantindo assim a qualidade de todo 

material bibliográfico que está sendo adotado nos cursos do Doutorado Profmat, bem como 

um custo bastante reduzido aos discentes e aos docentes do Programa na compra deste 

material. Além disso, este material dará uma contribuição significativa na literatura 

matemática em língua portuguesa.  

 

Esta proposta de doutorado enfatiza o conhecimento matemático aprofundado como 

elemento central e essencial para se lidar com as especificidades da área Matemática. Ao 

mesmo tempo, o Profmat-D intersecta diversas outras áreas do conhecimento como já 

explicitado anteriormente. A combinação de interdisciplinaridade e foco matemático 

diferencia esta proposta de todos os programas de pós-graduação já existentes no Brasil. 

 

Mencionamos, na sequência, algumas das questões que, por sua natureza e pelos 

conhecimentos que demandarão, demonstram de forma mais detalhada o quanto a presente 

proposta distingue-se de programas de pós-graduações em formatos já existentes, 

especialmente nas áreas de Matemática, Educação, bem como destacam o seu pioneirismo 

e a sua importância para o desenvolvimento da educação básica em matemática do país. 

 

1.1.Formação profissional para o conhecimento matemático e para a prática 

pedagógica do ensino da matemática  

Quanto ao desenvolvimento profissional, o Doutorado Profmat visa trazer uma sólida 

base conceitual e técnica, abrangendo o inteiro escopo da Matemática Básica desde um 

ponto de vista avançado. Com isto, o mestrado profissional tem contribuído para, 

inclusive, suprir lacunas críticas na formação inicial dos professores e, ainda mais 

relevante, reapresentar, de modo sistêmico e integrado, os eixos curriculares 



                                          
__________________________________________________________________ 

 

 12 

transversais que articulam a Matemática dita “escolar” e a Matemática rotulada como 

“superior”. 

 

Portanto, boa parte da formação conferida pelo mestrado Profmat lida com alguns 

domínios do conhecimento necessário para o ensino de Matemática, mais diretamente 

associado ao conhecimento especializado da Matemática (SKC), na terminologia de 

Deborah Ball e colaboradores. Ainda em termos dessa descrição do conhecimento de 

Matemática para o ensino, já bastante assentada na literatura, há outras dimensões que 

não são trabalhadas a contento nas formações iniciais e continuadas corriqueiras, com 

consequências graves (e mensuráveis) sobre a prática docente e, por conseguinte, 

sobre o desempenho dos alunos, com efeitos de “cauda longa” em toda a trajetória 

acadêmica dos aprendizes. Como exemplos de domínios para cujo desenvolvimento 

não encontramos subsídios intencional e sistematicamente desenhados nas formações 

iniciais ou continuadas, mencionamos: o conhecimento do conteúdo e do currículo, o 

conhecimento de horizonte do currículo, o conhecimento do conteúdo e dos 

estudantes, o conhecimento do conteúdo e do ensino. 

 

A partir de testes elaborados a partir de matrizes de referência e de modelos 

psicométricos, tornou-se possível mensurar habilidades profissionais associadas a 

estes domínios. Esses instrumentos também evidenciam o quanto fragilidades nessas 

habilidades podem resultar em abordagens pedagógicas ineficientes. Esse é o caso, 

por exemplo, de dificuldades observadas entre professores, em levantar hipóteses 

plausíveis para as razões de erros, conceituais ou procedimentais, cometidos pelos 

alunos e de, confirmadas as hipóteses, endereçar uma intervenção adequada a sanar 

as lacunas nas supostas origens desses erros. 

 

Não bastasse a necessidade premente, como argumentamos, de uma pós-graduação 

que possa lidar com o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes 

profissionais do professor de Matemática, cabe considerar que as orientações 
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expressas na BNC-F e BNC-FC acentuam a centralidade da promoção do 

conhecimento pedagógico do conteúdo e, de modo ainda mais geral, de um rol de 

competências e habilidades docentes dentre as quais mencionamos, apenas à guisa de 

exemplo, as seguintes habilidades específicas, relativas à dimensão do conhecimento 

profissional  

 

Competência específica 1.1: Dominar os objetos de conhecimento e saber como 

ensiná-los. 

Habilidades 

• Dominar os direitos de aprendizagem, competências e objetos de 

conhecimento da área da docência estabelecidos na BNCC e no 

currículo (Referente à habilidade 1.1.3 do BNC-Formação); 

• Dominar o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (CPC) tomando 

como referência as competências e habilidades esperadas para cada 

ano ou etapa (Referente à habilidade 1.1.6 do BNC-Formação). 

 

Competência específica 1.2: Demonstrar conhecimento sobre os estudantes e como 

eles aprendem. 

Habilidade: 

•  Demonstrar conhecimento sobre as diferentes formas diagnóstica, 

formativa e somativa de avaliar a aprendizagem dos estudantes, 

utilizando o resultado das avaliações para: (a) dar devolutivas que 

apoiem o estudante na construção de sua autonomia como aprendente; 

(b) replanejar as práticas de ensino para assegurar que as dificuldades 

identificadas nas avaliações sejam solucionadas nas aulas (referente à 

habilidade 1.2.2. do BNC-Formação). 
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Idealmente, as diretrizes e, mais explicitamente, as matrizes de competências e 

habilidades deveriam deflagrar um esforço global de reestruturação de licenciaturas, 

aperfeiçoamentos e pós-graduações, não meramente formais, mas, sobretudo, com uma 

abordagem prática, formativa e focada na atividade cotidiana dos profissionais. 

 

Reforçando o primado de uma qualificação profissional em nível de pós-graduação, é 

imperativo considerar que a necessidade de implementar as bases nacionais de 

formação de professores torna-se ainda mais relevante, dado o momento de mudanças 

estruturais no ensino de Matemática em termos de currículos e avaliações.  

 

1.2.Restruturação do currículo de Matemática 

Vários estados e municípios passam, neste momento, por elaboração ou renovação de 

seus documentos curriculares, pautados pelas linhas gerais da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) e, mais recentemente, pela implantação do Novo Ensino Médio e 

de seus itinerários formativos. Toda esta mobilização em torno da organização 

curricular é acrescida, em alguns estados, da adoção da educação em tempo integral ou 

de itinerários/cursos para formação profissional dos alunos.   

 

Além disso, o contexto da pandemia da COVID-19, embora possa tornar-se menos 

impactante no curto prazo, com a ampliação da vacinação e outras medidas sanitárias 

globais, traz efeitos deletérios que podem propagar-se por alguns anos à frente e que, 

por sua vez, têm exigido elaborar e aplicar novos modelos curriculares, baseados na 

recomposição de “aprendizagens não-realizadas” e, em certa medida, de priorizações 

de objetos de conhecimento, habilidades e objetivos de aprendizagem. 

 

A respeito desses desafios, o Doutorado Profissional deve habilitar os discentes a 

produzir modelos de desenho e implementação curricular que aliem recuperação de 

aprendizagens ao desenvolvimento das competências complexas e flexibilidade 
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formativa preconizadas nas diretrizes nacionais e internacionais sobre o currículo da 

Matemática escolar. 

 

1.3.Modelos e práticas de avaliação em Matemática 

A implantação prática do currículo envolve estabelecer metas de aprendizagem bem 

definidas, explícitas e observáveis. Portanto, o planejamento e prática curriculares 

devem ser, necessariamente, acompanhados de instrumentos de avaliação assentados 

em firmes bases pedagógicas e científicas. 

 

No Brasil, sistemas de avaliações padronizadas, em larga escala, como o SAEB, tem 

pautado políticas públicas educacionais, ao fornecer dados e indicadores de 

desempenho, fluxo e variáveis socioeconômicas em possível correlação com a 

performance observada dos alunos. Além disso, testes aplicados internacionalmente, 

como o PISA, TIMSS e MARS, para citar alguns exemplos, tanto tem gerado 

evidências sobre habilidades realmente significativas de conhecimento matemático 

quanto tem demonstrado a condição ainda extremamente deficitária do Brasil, em 

termos comparativos, na aprendizagem da Matemática Básica por parte de nossos 

jovens. 

 

Neste quesito, a proposta do Doutorado Profissional visa elaborar estratégias que 

aproximem as avaliações educacionais do cotidiano dos professores de matemática do 

ensino básico, especialmente no apoio ao monitoramento das aprendizagens, ao 

planejamento curricular com base nas evidências geradas pelos testes e ao desenho de 

intervenções localizadas e precisas junto aos estudantes cujas dificuldades tenham sido 

mapeadas por instrumentos avaliativos estatisticamente e pedagogicamente válidos.  

 

Pretendemos, ainda, que os egressos do Doutorado Profissional possam conhecer as 

metodologias e sistemas de avaliação em suas premissas pedagógicas, cognitivas e 

estatísticas, de modo a formar profissionais capacitados para realizar análise crítica, em 
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bases técnicas, de modelos de avaliação, sobretudo os de larga escala. Adicionalmente, 

esses profissionais podem elaborar e aplicar desenhos de avaliação que conjuguem os 

aspectos somativos, diagnósticos e formativos, complementares e desejáveis em todo 

sistema de acompanhamento das aprendizagens. 

 

1.4.Produção de literatura de referência 

Os temas e problemas que já mencionamos, e outros correlatos, ensejam a produção e 

disseminação de uma literatura de referência, essencial para formações iniciais e 

continuadas de professores de matemática, abrangendo tópicos do qual ainda a 

literatura nacional carece bastante. Dentre as temáticas para os quais o Doutorado 

Profissional pode estimular traduções, estudos críticos e produções inéditas, 

mencionamos: 

• textos que facilitem a integração das disciplinas à atividade docente; 

• literatura referenciada internacionalmente sobre ensino de matemática, com 

base em evidências científicas; 

• evidências da psicologia cognitiva para o ensino e aprendizado da 

matemática; 

• descoberta, criatividade e mentalidades matemáticas; 

• tendências curriculares e indicadores de aprendizagem; 

• avaliações educacionais com ênfase na matemática; 

• técnicas de divulgação da matemática; 

• técnicas de jornalismo científico na área de matemática; 

• curadoria de museus e exposição de matemática. 

 

Essa literatura servirá, em particular, para renovar as referências bibliográficas das 

várias coleções da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), ampliando, 

diversificando e atualizando o escopo dessas referências e, ao mesmo tempo, as 

aproximando do cotidiano escolar e das necessidades profissionais dos professores. 
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1.5.Elaboração de projetos e políticas públicas para o ensino da matemática, e análise 

e interpretação dos dados educacionais estatísticos 

Na definição de políticas e gestão educacionais, nos setores público e corporativo, o 

trinômio “Currículo, Formação e Avaliação” não é, em geral, tratado de forma 

articulada. Definidas bases curriculares mínimas e dada a perspectiva de novos 

percursos formativos para o Ensino Médio, estados e municípios devem empreender 

um importante trabalho de formação continuada de professores e técnicos. Via de regra, 

as formações propostas atêm-se a aspectos mais operacionais, deixando de focar nas 

inovações em termos de conteúdo e método trazidos pelas novas diretrizes de currículo 

e ensino.   

 

Um dos propósitos, nesta proposta, é fornecer aos professores e gestores subsídios para 

ações que integrem esses três aspectos da Educação Básica, elegendo o ensino da 

Matemática como motivação central. Além disso, permitirá ao egresso o manuseio e 

interpretação de dados educacionais fornecidos pelas secretarias de educação, por 

órgãos como INEP, CGEE, Ministério de Educação e Cultura (MEC), dentre outros. A 

ideia é que por meio de uma análise cuidadosa dos dados e indicadores, este 

profissional tenha condições de propor novas ferramentas pedagógicas voltadas ao 

ensino da matemática, sugerir mudanças nas bases curriculares do ensino básico da 

matemática, desenvolver plataformas, aplicativos e softwares que possam auxiliar no 

ensino-aprendizagem da matemática.  

 

1.6.Divulgação e Popularização da Matemática 

Outro aspecto inovador e pioneiro deste Programa de Doutorado está relacionado à 

linha de pesquisa de divulgação e popularização da matemática. Nos últimos anos, 

muito tem se falado sobre este aspecto, mas não existe ainda no país nenhum curso de 

pós-graduação sólido voltado exclusivamente para a área de matemática, e que permita 

ao profissional trazer esse importante diálogo sobre a construção do conhecimento 

matemático abstrato e a sociedade como um todo.  
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Essa formação já tem sido oferecida de forma bastante extensiva em outros países tais 

como Portugal, França, Argentina, dentre outros, mas o Brasil ainda carece bastante de 

profissionais com esta formação, especialmente na área de matemática, que possui 

muita abstração. Desta forma, é necessária a formação de um profissional que consiga 

comunicar a matemática de forma simples e acessível para os diferentes setores da 

nossa sociedade, enfatizando a importância da matemática e de sua abstração para o 

desenvolvimento tecnológico e social.  

 

Este profissional egresso do Doutorado Profmat pode ajudar na construção de museus 

de matemática, na curadoria de exposições matemáticas, em aumentar a inserção da 

matemática no cotidiano das pessoas, por meio da comunicação da matemática em 

Programas de Rádio, TV, Jornais, Podcasts, canais do YouTube, entre outros.   

 

2. Objetivos 

2.1.Objetivos Gerais 

Os objetivos gerais são: 

2.1.1. contribuir para o aprimoramento do ensino-aprendizagem da Matemática 

Básica por meio da formação de profissionais, líderes e inovadores, em 

atividades de docência; 

2.1.2. formar profissionais que possam contribuir na elaboração e implementação de 

formações continuadas, currículos e avaliações;  

2.1.3. formar profissionais que possam contribuir na proposição, avaliação e execução 

de projetos e políticas educacionais na área de Matemática;  

2.1.4. formar profissionais que atuem na divulgação e popularização da matemática.  

 

2.2.Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos da proposta são: 
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2.2.1. fornecer uma base sólida de matemática aos egressos do Programa que permita 

aplicá-lo para a melhoria do ensino básico de matemática;  

2.2.2. conceber abordagens inovadoras para o ensino da Matemática, amparadas e 

validadas por evidências científicas, com aplicações diretas em escolas e redes 

de ensino básico; 

2.2.3. capacitar profissionais para a produção de propostas curriculares, materiais 

didáticos de alto nível; 

2.2.4. capacitar profissionais para o desenvolvimento de métodos, plataformas e 

ferramentas de avaliação baseadas em modelos referenciados e potencialmente 

aplicáveis às diversas realidades educacionais no país;  

2.2.5. qualificar profissionais e escolas para a criação, utilização ou validação de 

tecnologias educacionais para o ensino e aprendizado da Matemática Básica; 

2.2.6. capacitar profissionais para a elaboração e execução de projetos educacionais 

ou de políticas públicas, em diferentes escalas, envolvendo escolas e redes 

educacionais; 

2.2.7. capacitar profissionais para o desenvolvimento softwares educacionais na área 

de matemática; 

2.2.8. contribuir para qualificar as mudanças estruturais no ensino básico de 

Matemática, em termos de currículo, avaliação e formação profissional; 

2.2.9. promover o desenvolvimento de competências e habilidades profissionais, 

especialmente nos domínios do conhecimento pedagógico da Matemática; 

2.2.10. contribuir para programas e ações de divulgação matemática, particularmente 

em espaços não-formais de aprendizado; 

2.2.11. produzir literatura de referência sobre bases científicas, estratégias pedagógicas 

e recursos tecnológicos para o ensino e aprendizado da Matemática Básica; 

2.2.12. ampliar a popularização e a divulgação da matemática, por meio da 

comunicação científica; 

2.2.13. capacitar profissionais para atuação no jornalismo científico com foco na área 

de matemática.  
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3. Metodologia  
Para alcançar os objetivos da proposta mencionados no capítulo anterior, a Proposta de 

Doutorado Profmat seguirá o roteiro esquematizado abaixo, que será mais detalhado no 

Capítulo sobre a Estrutura Curricular:  

 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Primeiro 
bloco: 

  Disciplinas 
Obrigatórias 

Básicas 

Exame de 
Qualificação 
Unificado-

Parte 1 
(prova escrita) 

Segundo 
bloco: 

Disciplinas 
Obrigatórias 
Específicas 

Exame de 
Qualificação  
Unificado- 

Parte II 
Defesa Oral 

 
 

Etapa 1 

Etapa 2 

Disciplinas Optativas 
e Disciplinas de Pesquisa Orientada 

 

Etapa 3 

Defesa oral da tese ou produto original 
desenvolvido pelo discente 
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Nas próximas seções abaixo, iremos detalhar cada uma das etapas descritas no roteiro 

acima, mostrando como cada uma delas irá nos ajudar a alcançar os objetivos descritos no 

Capítulo 2.  

 

3.1.Etapa 1 

 

A Etapa 1 conta com um primeiro bloco de disciplinas obrigatórias básicas que têm como 

objetivo garantir a sólida formação deste profissional em matemática, e trazer fundamentos 

e bases de como aplicar estes conteúdos em sala de aula. Cabe mencionar que este primeiro 

bloco também terá o papel de conferir a possibilidade de acolhida e nivelamento aos que 

ingressam no curso, especialmente aos profissionais que, por uma razão ou outra, estejam 

afastados da prática docente ou aos que, de modo geral, necessitem preencher lacunas em 

relação a conteúdos de matemática trabalhados nas graduações ou no ensino básico. 

 

Desta forma, este primeiro bloco irá contemplar o objetivo específico 2.2.1 e permitirá 

desenvolver a Competência específica 1.1 da BNC formação citada anteriormente, que visa 

o domínio dos objetos de conhecimento e saber como ensiná-los, desenvolvendo a 

habilidade 1.1.3 da BNC-Formação sobre o domínio dos direitos de aprendizagem, 

competências e objetos de conhecimento da área da docência estabelecidos na BNCC e no 

currículo.  

 

Por outro lado, este primeiro bloco de disciplinas também permitirá que os egressos possam 

trabalhar com abordagens inovadoras para o ensino da Matemática, amparadas e validadas 

por evidências científicas, com aplicações diretas em escolas e redes de ensino básico, 

satisfazendo um dos objetivos específicos do programa. Essa competência será ainda 

reforçada nas disciplinas específicas obrigatórias que fazem parte do segundo bloco. 

 

As disciplinas teóricas deste bloco de disciplinas específicas básicas envolverão as 

diferentes subáreas da matemática: probabilidade, equações diferenciais, teoria dos 
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números, matemática aplicada, geometria e sistemas dinâmicos, vistas sob diferentes 

aspectos e ângulos. Este primeiro bloco conterá as seguintes disciplinas: DMA11- Cálculo 

de Probabilidade, DMA12-Modelagem Matemática e Programação Linear, DMA13- 

Noções básicas de Sistemas Dinâmicos e Geometria via Equações Diferenciais, DMA14- 

Teoria dos números para o ensino básico.  

  

A disciplina DM14-Teoria dos números para o ensino básico tem como objetivo rever 

conceitos da teoria dos números e trazer atividades lúdicas e recreativas como proposta de 

transposição desses conceitos para a sala de aula do ensino básico de matemática. A 

disciplina DMA13- Noções básicas de Sistemas Dinâmicos e Geometria via Equações 

Diferenciais visa apresentar áreas tradicionais da matemática numa perspectiva de 

popularizar esses conhecimentos numa linguagem acessível à matemática básica. Tem 

como objetivo também o desenvolvimento e elaboração de projetos de ensino e de 

Iniciação Científica (IC) para o ensino médio, sobre temas atuais e geometria e sistemas 

dinâmicos. O discente participante deverá no final do curso ser capaz de fazer pesquisas 

bibliográficas, fazer experimentos computacionais usando softwares como geogebra, 

maple e orientar projetos de IC no ensino básico. 

 

A disciplina DMA12-Modelagem Matemática e Programação Linear visa o ensino de 

modelagem matemática como uma técnica de representação quantitativa de processos e 

problemas reais, estruturados logicamente com o objetivo de determinar as melhores 

condições de funcionamento para os sistemas representados. Além disso, esta disciplina 

tem como objetivo o ensino de programação linear, problema descrito por expressões 

matemáticas, contendo as variáveis de decisão e um conjunto de restrições, expressas por 

equações ou inequações matemáticas, as quais devem ser satisfeitas ao mesmo tempo em 

que se quer minimizar ou maximizar a função objetivo. 

 

Por fim, a disciplina DMA11- Cálculo de Probabilidade irá trazer aspectos importantes de 

probabilidade e suas aplicações ao ensino básico da matemática.  
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Ao fim dessas disciplinas, o doutorando deve ter uma percepção integrada e abrangente da 

unidade interna do conhecimento matemático e de suas conexões com a Matemática 

escolar, especialmente quanto ao currículo; de um lado, e com a linguagem científica em 

vários domínios do conhecimento e da técnica, de outro. Além disso, o doutorando após 

esta etapa deverá ter uma boa formação na matemática, que permita seguir para as quatro 

linhas de pesquisa, cumprindo de forma satisfatória os objetivos do programa. 

 

Para assegurar o bom nível de aprendizado por parte dos discentes deste bloco, ao final 

destas quatro disciplinas obrigatórias, haverá um exame de qualificação unificado que 

consistirá em uma prova escrita com questões objetivas e discursivas. Este exame de 

qualificação será muito importante para garantir um bom nível de conhecimento 

matemático dos discentes em todas as IES Associadas ao Programa.  

 

Ainda neste primeiro bloco de disciplinas, mas não contemplado no exame de qualificação, 

haverá a disciplina comum a todos chamada DMA16-Metodologia Científica, que abordará 

importantes questões para os discentes e que contribuirá para a formação profissional do 

egresso.  

 

Nesta disciplina, o discente irá ter várias orientações sobre o doutorado profissional e o 

produto e/ou tese de doutorado que será construído. Também, dentro os tópicos que serão 

abordados, podemos citar: plágio, regras básicas de organização dos trabalhos acadêmicos, 

metodologia do trabalho científico, elementos formais e lógicos de construção do trabalho 

científico e do produto, elaboração de projetos de pesquisa, estratégias e técnicas de 

levantamento de dados na pesquisa qualitativa. Esta parte final será muito importante para 

o desenvolvimento da pesquisa que será feita depois, pois envolverá inclusive a parte de 

Metodologia de Survey, Manipulação de Dados, Metodologia Quantitativa, Método 

Experimental, Exercícios com os softwares R e Excel. Estes conceitos serão essenciais para 

os discentes que seguirão nas Linhas de Pesquisa (L2) e (L4).  
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Para o segundo bloco, estão previstas disciplinas obrigatórias específicas que se adequarão 

à linha de pesquisa escolhida pelo discente. Iremos descrever cada uma das linhas 

específicas separadamente. 

 

(L1) Pesquisa e Inovação para o Ensino e Aprendizagem de Matemática Básica; 

Para a linha de pesquisa (L1), estão previstas as seguintes disciplinas obrigatórias 

específicas: DMA15-Modelos avaliativos para a aprendizagem de Matemática, DMA16- 

Análise de Material Didático Escolar, DMA18- Interface entre história da matemática e 

ensino, DMA25-Matemática Básica em Desenhos Curriculares e DMA48-Competências e 

Habilidades Profissionais para o Ensino da Matemática. 

 

A disciplina DMA15 apresenta definições precisas e exemplos, no domínio da Matemática, 

de conhecimentos, habilidades e atitudes, alguns dos elementos constituintes do que deve 

ser avaliado. Nesta disciplina, o objetivo é dar maior precisão ao jargão que utilizamos ao 

longo da formação e no desenvolvimento das tecnologias avaliativas a serem aplicadas nas 

escolas. Fixados os conceitos e apresentados os exemplos que os ilustram, serão discutidas 

nesta disciplina a especificação de conhecimentos e habilidades em domínios de conteúdo 

e domínios cognitivos; em metas de aprendizagem; e em mapas de progresso, explicitados 

para cada etapa de aprendizagem.  

 

Será exemplificado como a complexidade dos processos cognitivos permite definir 

gradações nas metas de aprendizagem e nos mapas de progresso.  Iniciando a discussão 

sobre como avaliar, nesta disciplina serão discutidas algumas taxonomias que classificam 

os processos cognitivos e que permitem ordenar/categorizar instrumentos de avaliação de 

acordo com a complexidade dos processos cognitivos que mobilizam os conhecimentos e 

habilidades nesses instrumentos.  

Vão ser trazidas as gradações de complexidade e o uso de metas, mapas e taxonomias com 

a análise de tarefas em Matemática, presentes em testes, exames e olimpíadas, por exemplo. 
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Em seguida, na disciplina se investigará as evidências geradas pela avaliação, ou seja, o 

conjunto articulado de métodos e ferramentas que permitem acessar evidências válidas, a 

partir das observações, sobre os conhecimentos e habilidades avaliados.  

 

O recurso usado para este fim será o modelo de desenho de avaliações centrado em 

evidências, em tradução livre para o Evidence Centered Assessment Design (ECD) 

elaborado por Robert Mislevy e colaboradores. O arcabouço definido pelo ECD é 

composto por camadas, integradas umas às outras. Essas camadas, em particular, envolvem 

as especificações de domínios de conteúdo e de domínios cognitivos trabalhadas nas fases 

anteriores da disciplina. As demais camadas do ECD dizem respeito ao modelo de tarefas 

e o modelo de evidências que, grosso modo, especificam os aspectos da observação e da 

interpretação.  

 

Em termos práticos, esses modelos de tarefas e de evidências, incluem o desenho das 

tarefas e a interpretação, com base, geralmente, em modelos estatísticos, dos dados 

observados a partir de sua aplicação. Para ilustrar esses princípios gerais, a disciplina irá 

trazer os fundamentos de alguns modelos como a teoria da resposta ao item e modelos 

diagnóstico-cognitivos. Será mostrado, tomando alguns exemplos desses modelos em 

consideração, como metas de aprendizagem podem ser fixadas em matrizes de referência 

e escalas de proficiência, traço latente sobre o qual se pretende estabelecer inferências a 

partir dos dados. Ainda com a apresentação de exemplos, será discutida a validade de 

evidências sobre metas e proficiência/atributos cognitivos que possam ser geradas a partir 

de tarefas de diferentes tipos e complexidades, como questões de múltipla escolha ou de 

resposta construída.  Nesta disciplina, serão discutidos alguns conceitos e técnicas 

associados a esses modelos e às interpretações válidas geradas a partir das observações e 

dos dados.  

 

No exemplo da teoria da resposta ao item, serão apresentados aspectos técnicos do modelo 

psicométrico, tais como os conceitos de traço latente (proficiências), parâmetros dos itens, 
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escalas, marcos e itens âncora, e, não menos importante, as premissas e condições que 

permitem comparabilidade de resultados entre grupo e entre tempos. Ainda nesta 

disciplina, serão apresentados objetivos, características, metodologias e resultados de 

alguns sistemas de avaliação, tais como PISA, TIMSS, SAEB (e derivados, nas redes 

estaduais). Tudo isso trará importantes elementos para que a presente proposta contemple 

o objetivo geral 2.1.2.   

 

Por outro lado, a disciplina DM16-Análise de Material Didático Escolar pretende 

oportunizar reflexões aos doutorandos sobre a abordagem nos livros didáticos de conteúdos 

ministrados na Escola Básica. Sabemos que a análise de material didático faz parte do dia 

a dia do professor, seja no momento de planejamento de suas aulas, seja no momento de 

sugerir livros didáticos para comporem a lista que é enviada pela escola pública ao MEC 

solicitando os livros que serão utilizados pelos próximos três anos.  Existem muitos tipos 

de análise de materiais didáticos, por exemplo, conteúdos matemáticos, comparação entre 

materiais e importância metodológica.   

 

Esta disciplina pretende-se focar no Conhecimento de Matemática do professor e no 

chamado Conhecimento Pedagógico de Conteúdo que, no caso da Matemática, é 

especificamente chamado Conhecimento de Matemática para o Ensino. Shulman (1986) 

aponta para um conhecimento do professor que não diz respeito ao conhecimento do 

conteúdo por si só nem ao conhecimento pedagógico geral, mas sim a um conhecimento 

que está associado a um amálgama entre eles, focando na dimensão do conhecimento da 

disciplina para ensinar e que ele denominou Conhecimento Pedagógico de Conteúdo. Esta 

disciplina será muito importante para contemplar os objetivos 2.2.2, 2.2.3, 2.2.8., 2.2.9.  

 

A disciplina DM18- Interface entre história da matemática e ensino visa trazer uma 

reflexão e discussão sobre possíveis ações para construção de interfaces entre história da 

matemática e ensino. Esta disciplina será muito importante para contemplar o objetivo 

específico 2.2.9 que visa promover o desenvolvimento de competências e habilidades 
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profissionais, especialmente nos domínios do conhecimento pedagógico da Matemática, e 

para o objetivo específico 2.2.2 de munir este profissional com abordagens inovadoras para 

o ensino da Matemática, amparadas por evidências científicas, com aplicações diretas em 

escolas e redes.  

 

A disciplina DMA25-Matemática Básica em Desenhos Curriculares visa trazer um 

panorama atual, no Brasil e no mundo, dos desenvolvimentos da Matemática, ressaltando 

dois aspectos:  

• a imensa expansão, em áreas, complexidade, problemas e técnicas, da 

pesquisa matemática; 

• a variabilidade e relevância das aplicações da Matemática em diversos 

campos científicos e tecnológicos, com repercussões sobre o cotidiano, a 

economia e a história.  

O relevo a esses dois aspectos é justificado pela necessidade de apresentarmos aos 

professores uma descrição da Matemática como área em pleno desenvolvimento e com 

desdobramentos, tão vitais quanto insuspeitados nas ciências e tecnologias, que afetam 

povos e nações. Essa exposição, que será feita na introdução da disciplina, tem o propósito 

de mitigar os lugares-comuns que retratam a Matemática como uma coleção de fatos e 

fórmulas desvinculados da vida e da história, produzidos, sem justificativa ou propósito, 

em algum passado remoto, visão que acaba por associar a Matemática a um jogo mental 

sem um sentido que não seja um suposto aprimoramento do raciocínio lógico.  

 

Delineado o panorama dessa evolução matemática e ressaltado o papel de excelência que 

o Brasil desempenha no cenário mundial no que diz respeito à pesquisa, nos campos 

“puros” ou “aplicados”, a disciplina passa à discussão de como esses aspectos, da pesquisa 

e da aplicação, podem ser comunicados à educação básica, atualizando e arejando os 

currículos escolares.  
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Trata-se, nesta parte do curso, de questionar o quanto a matemática nos manuais, livros-

texto, currículos, avaliações e licenciaturas reflete, de fato, os usos, tendências, 

significados, conceitos e métodos da Matemática “real”, descoberta por matemáticos e 

aplicada por cientistas, engenheiros e técnicos. A este propósito, serão expostas na 

disciplina iniciativas como a OBMEP, PAPMEM, PROFMAT e outras ações da 

comunidade matemática nacional, realizadas para aproximar centros de pesquisa e escolas, 

as quais tem contribuído para demonstrar que o fosso entre a excelência da pesquisa e a 

realidade escolar de baixo desempenho em Matemática não é intransponível e que, de fato, 

os matemáticos tem gestado e gerido soluções, em ampla escala, que tem revertido 

tendências e esvaziado clichês que contrapõem recuperação de aprendizagens e 

desenvolvimento de habilidades complexas como finalidades que não podem ser 

trabalhadas conjuntamente. 

 

Com a discussão preliminar realizada na primeira parte, será feita a análise do ensino básico 

de Matemática no Brasil contra o pano de fundo mais amplo da necessidade de renovação 

e aprofundamento do currículo escolar, tendo em conta os seguintes desafios, dentre outros:  

• aproximar esse currículo de um conhecimento matemático real e 

significativo;  

• desenvolver competências complexas, como estabelecidas pelo do PISA, 

por exemplo, indispensáveis ao exercício pleno da cidadania e ao acesso ao 

mundo do trabalho, em vários campos profissionais de relevo no futuro 

imediato;  

• e, não menos importante, consolidar robusto repertório conceitual e técnico, 

visando, em particular, superar o colossal fosso que existe entre o padrão de 

desempenho dos alunos brasileiros e a média de seus pares na OCDE ou 

mesmo em países em desenvolvimento, lacuna que pode tornar-se ainda 

mais evidente por conta dos efeitos de longo prazo da Pandemia.  
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Esses questionamentos, situados em uma perspectiva ampla em que se articulam a 

Matemática “escolar” e a Matemática “real”, conduzem à análise crítica e ao estudo 

comparado de documentos curriculares no Brasil e no mundo, tomando exemplos como a 

BNCC, o Novo Ensino Médio, o Common Core norte-americano, o currículo de Singapura, 

os frameworks do PISA e propostas como o currículo 4.0 do Center for Curriculum Design. 

 

Ainda nesta parte da disciplina, haverá um estudo crítico de currículos, em que serão 

analisadas as propostas pedagógicas de licenciaturas e demais formações profissionais, em 

dois aspectos:  

• como as disciplinas nas formações profissionais dialogam com a 

Matemática Básica, trazendo subsídios para ajudar, inclusive, a definir que 

Matemática seria ensinada nas escolas e sob quais abordagens;  

• como é realizado, nas licenciaturas, em particular o estudo do currículo de 

Matemática, suas premissas, concepção, elaboração e aplicação.   

 

Partindo desse estudo crítico ampliado e preliminar, a disciplina passa ao esforço de fixar 

uma linguagem precisa sobre os elementos do currículo, tais como  

• objetos de conhecimento,  

• metas e objetivos de aprendizagem,  

• competências, conhecimentos, habilidades e atitudes,  

entre outros termos habituais na literatura sobre currículo, muitas vezes com acepções 

diferentes. Ainda a disciplina prevê um estudo comparado, com base nesta terminologia, 

de propostas curriculares em Matemática, no Brasil, nos planos federal, estadual e 

municipal, e alguns países de referência dentre os que definiram suas bases curriculares ou 

figuram entre os com melhores indicadores em aprendizado de Matemática. 

Por fim, na etapa final da disciplina, será apresentado um arcabouço, baseado em modelos 

de curriculum analytics, como o knowledge space theory, robusto e ao mesmo tempo 

flexível, para comportar grafos e percursos curriculares, em que fiquem evidentes os 
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objetos de conhecimento, habilidades e objetivos de aprendizagem em cada etapa da 

formação escolar bem como as relações de dependência lógica e cognitiva entre esses 

tópicos ou “nós” curriculares. Apresentamos, ainda, possibilidades de currículos em espiral 

e o conceito de “grandes ideias” como eixos estruturais do currículo escolar de Matemática, 

transversais ao longo das etapas e dos anos.  

 

A disciplina DMA48-Competências e Habilidades Profissionais para o Ensino da 

Matemática, como o próprio nome já diz, apresenta as competências, conhecimentos, 

habilidades e atitudes profissionais, com base tanto em referências de literatura validada 

cientificamente quanto nas diretrizes e orientações relativas à formação e desenvolvimento 

de profissionais, nacionais e internacionais.  Parte das referências a serem detalhadamente 

estudadas elaboram a noção de conhecimento de Matemática para o ensino ou, mais 

geralmente, de conhecimento pedagógico do conteúdo, com base nos trabalhos seminais 

de Lev Shulman, Deborah Ball, Liping Ma e outros autores.  

 

Além da mera exposição dos domínios do conhecimento pedagógico da Matemática, esta 

disciplina irá explorar as correspondências com as diretrizes curriculares e as bases 

nacionais de formação, inicial e continuada, de professores. Essas bases não definem as 

competências e habilidades específicas para o ensino de Matemática, o que confere uma 

importância ainda maior a essa disciplina.  

 

Por fim, cabe destacar que toda a discussão dos domínios e matrizes de competências, 

conhecimentos e habilidades profissionais será ilustrada com situações práticas no dia a 

dia do trabalho docente, não apenas em sala de aula, mas em toda a interação com a 

comunidade, incluindo  

• a gestão do currículo; 

• o planejamento pedagógico; 

• a apropriação de evidências das avaliações; 
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• o estudo e aplicação de evidências científicas sobre a aprendizagem, dentre 

outros atributos profissionais. 

 

Em vista dessas finalidades, a segunda parte da disciplina lida com aspectos práticos para 

a consolidação do conhecimento pedagógico da Matemática, como rotinas de observação 

em sala de aula, testes padronizados em ambiente de formações entre pares e outras 

possibilidades de mensuração das habilidades nos vários domínios do CPM.  

 

De fato, esses componentes ilustram a premissa fundamental do Doutorado Profissional de 

que todos os recursos teóricos e metodológicos expostos ao longo do curso sejam 

combinados para definir abordagens práticas para o ensino, planejadas de acordo com a 

natureza dos temas a serem ensinados.   

 

Nas atividades práticas dessa disciplina, sempre participativa e colaborativa, os professores 

proporão iniciativas pedagógicas a serem aplicadas em ambiente escolar, em diversas 

modalidades de ensino. As propostas serão, uma vez validadas pelos professores do curso, 

acompanhadas no decorrer de suas aplicações práticas. Pretende-se, com isso, modelar 

atividades de mentoria ou residência pedagógica, enriquecidas de materiais estruturados, 

que possam inspirar a reformulação das formações inicial e continuada de professores do 

Ensino Básico. 

 

(L2) Bases Científicas e Quantitativas para o Ensino e Aprendizagem de Matemática 

Básica 

O discente que escolher esta linha de pesquisa terá que cursar disciplinas mais voltadas à 

área de estatística, que darão a ele a habilidade de manusear e trabalhar com dados 

estatísticos educacionais, bem como interpretá-los.  
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No bloco de disciplinas específicas obrigatórias desta linha de pesquisa, estão elencadas as 

seguintes disciplinas: DMA15- Modelos avaliativos para a aprendizagem de Matemática, 

DMA21- Introdução a Ciências de Dados com ênfase na estatística, DMA23- Visualização 

de Dados, DMA24- Matemática no contexto das políticas e programas da educação básica 

e DMA25- Matemática Básica em Desenhos Curriculares. 

 

As disciplinas DM15 e DM25 já foram extensivamente dissertadas na linha de pesquisa 

anterior, em que também fazem parte do bloco de disciplinas obrigatórias específicas, 

explicando todas as habilidades e competências que serão desenvolvidas por meio destas 

disciplinas, alcançando importantes objetivos da proposta. 

 

A disciplina DM24-Matemática no contexto das políticas e programas da educação básica 

visa trazer uma abordagem sobre o Plano Nacional de Educação, com detalhamento sobre 

as metas e estratégias relacionadas ao fortalecimento da educação básica. Na segunda parte 

da disciplina, serão estudados detalhadamente as políticas, programas e currículos de 

matemática no Brasil, desde a educação infantil até o ensino médio, bem como as diretrizes 

curriculares nacionais para formação inicial e continuada de professores de matemática.   

 

Esta disciplina visa também investigar a base nacional comum curricular e sua relação com 

os referenciais curriculares das redes de ensino estaduais e municipais e a formação dos 

professores, fazendo um comparativo com experiências internacionais. Também, visando 

desenvolver a habilidade de produção de material didático de alto nível, prevista nos 

objetivos específicos 2.2.3 e 2.2.11, essa disciplina trará uma abordagem sobre o Programa 

Nacional do Livro Didático no campo da matemática, desde o histórico, benefícios, 

desafios para os docentes até a sua evolução para livros digitais, trazendo uma discussão 

sobre o uso eficaz de tecnologias para produção de materiais didáticos e pedagógicos.  
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No que tange ao desenvolvimento da competência de propor mudanças curriculares e 

compreender a avaliação, previsto no objetivo específico 2.2.8, esta disciplina também 

abordará a relação entre currículo e a avaliação, estudos e investigação aprofundada sobre 

fundamentos e pressupostos teórico-metodológicos da avaliação em suas diversas 

dimensões e níveis tais como avaliações diagnósticas e formativas da aprendizagem, 

acompanhamento personalizado das aprendizagens, avaliação institucional, avaliação de 

currículos e avaliação de sistemas.  

 

Ainda nesta disciplina, serão investigadas algumas avaliações externas nacionais e 

internacionais tais como Saeb, Enem, o de Programme for International Student 

Assessment (Pisa), Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), entre 

outras. Também, se abordará sobre o uso de metodologias estatísticas de análise de 

desempenho e de produção de resultados, bem como se discutirá a metodologia de 

construção de testes adaptativos em matemática. Todos estes tópicos serão muito 

importantes para que o discente possa desenvolver as habilidades e competências previstas 

nesta linha de pesquisa, conforme explicitado acima.  

 

A disciplina DM21-Introdução a Ciências de Dados com ênfase na estatística terá um 

objetivo de análise exploratória de dados, começando com a colocação de um problema, 

planejamento de experimento ou amostragem, e coleta de dados, e terminando com 

raciocínio inferencial. Isso fará com que o doutorando desenvolva a habilidade de análise 

e interpretação de dados. Este curso juntamente com a disciplina DMA23- Visualização de 

Dados e as disciplinas DM15, DM24 e DM25 se complementarão de forma a alcançar os 

objetivos 2.2.3 e 2.2.4 do Programa, que visa capacitar profissionais para a produção de 

propostas curriculares, bem como para o desenvolvimento de métodos, plataformas e 

ferramentas de avaliação baseadas em modelos referenciados e potencialmente aplicáveis 

às diversas realidades educacionais no país. Cabe ainda destacar que esse conjunto de 

disciplinas fornecerá uma boa noção dos aspectos avaliativos do ensino básico por meio de 
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um estudo aprofundado sobre o funcionamento de provas e exames tais como SAEB, PISA, 

que servem para mensurar o desempenho matemático no ensino básico. Isso permitirá que 

este profissional tenha competência para atuar na gestão pública e privada, na formulação 

e implementação de políticas educacionais no ensino básico na área da matemática, 

podendo trabalhar em secretarias de educação, MEC, INEP, CGEE, dentre outros.  

 

(L3) Divulgação e Popularização da Matemática 

Caso o discente escolha a linha de pesquisa (L3), o bloco de disciplinas obrigatórias 

específicas terá um foco maior em disciplinas da área de comunicação, em que trarão um 

conhecimento importante sobre os diferentes modelos teóricos da área da divulgação 

científica, bem como proporcionarão o entendimento das principais diferenças entre a 

comunicação, divulgação e jornalismo científico, bastante confundida em nossa sociedade. 

A maior parte das disciplinas deste bloco terá caráter prático, em que o discente terá que 

trabalhar em técnicas e na elaboração de produtos que visem desenvolver a habilidade de 

comunicação e divulgação matemática, de diferentes formas.  

 

O bloco de disciplinas obrigatórias específicas nesta linha de pesquisa consiste em: 

DMA31- Divulgação científica em museus e centros de ciência, DMA32- Divulgação 

científica em centros de pesquisa, DMA33- Introdução à Divulgação Científica: modos, 

linguagens, modelos e práticas, DMA34- Laboratório de comunicação científica em mídias 

sociais e rádios, DMA35- Prática e teoria de Jornalismo científico, DMA36- História da 

Matemática e DMA37- Divulgação científica em mídias sociais. 

 

As instituições de ensino e/ou pesquisa são importantes atores na comunicação das 

ciências. O objetivo da disciplina DMA32- Divulgação Científica em centros de pesquisa  

 é discutir os contextos atuais nos quais se processa o desenvolvimento científico, 

tecnológico e de inovação, no país e no exterior, passando pelos principais conceitos, 

indicadores e espaços. Nesta disciplina, serão abordadas as dinâmicas da comunicação da 
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ciência no âmbito das organizações públicas e privadas, o papel das assessorias de 

comunicação e elementos de um planejamento de comunicação organizacional. 

 

A disciplina DMA31- Divulgação científica em museus e centros de ciência explorará as 

potencialidades dos museus enquanto espaços acadêmicos. A disciplina promoverá a 

análise de artigos publicados sobre o tema, seguida de visitas aos vários museus, 

acompanhadas de discussão sobre suas especificidades enquanto espaços de educação não 

formal. Esta disciplina visa alcançar o objetivo específico 2.2.10 que traz contribuições 

para programas e ações de divulgação matemática, particularmente em espaços não-

formais de aprendizado.  

 

A disciplina DMA33- Introdução à Divulgação Científica: modos, linguagens, modelos, 

práticas fornecerá aos discentes os elementos e bases fundamentais, bem como o estado da 

arte internacional, da área da Divulgação Científica, abordando sobre modos, práticas, 

teorias, funções da DC e, de forma mais ampla, da chamada Comunicação Pública da C&T. 

Esta disciplina terá um caráter mais teórico, trazendo importantes modelos e teorias da 

comunicação pública da ciência, relações ciência-públicos, estudos e pesquisas em 

Divulgação Científica.  

 

A DMA37- Divulgação científica em mídias sociais tem como objetivo conhecer as 

principais plataformas e recursos disponíveis para a divulgação da matemática em mídias 

sociais, compreender as fases de elaboração do perfil editorial para dialogar com os 

diversos públicos nas redes sociais, entendendo nichos, redes e comunidades virtuais sobre 

ciências. Além disso, esta disciplina pretende desenvolver estratégias, técnicas e 

habilidades de produção e gestão de conteúdos sobre matemática em sites de redes sociais, 

trazendo importantes competências para o doutorando na parte de Divulgação Científica. 

Ainda nesta disciplina, haverá uma discussão sobre a dinâmica de compartilhamento e de 

mediação algorítmica das redes e mídias sociais. Pretendemos ainda nesta disciplina 
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desenvolver pensamento estratégico para a realização de ações nas redes sociais e discutir 

os desafios da divulgação das ciências em ambientes de redes sociais. 

 

A disciplina DMA34- Laboratório de comunicação científica em mídias sociais e rádios 

terá bastante caráter prático e tem como objetivo pesquisar, produzir e divulgar conteúdo 

matemático para rádio e podcast. Com esta disciplina, pretende-se desenvolver habilidades 

para criação e escrita de narrativas científicas com foco na matemática em áudio em 

diferentes formatos. Trazer a compreensão da ambiência do conteúdo em aúdio digital e a 

potencialidade dos podcasts de longa duração para a divulgação matemática. Esta 

disciplina visa também conhecer as dinâmicas de mediação algorítmica para podcasts, 

compreendendo a ambiência audiovisual digital e a potencialidade dos vídeos para a 

divulgação matemática. Por fim, pretende-se ainda com esta disciplina desenvolver 

habilidades para criação e desenvolvimento de canais em plataformas digitais de 

audiovisual e conhecer as dinâmicas de mediação algorítmica de plataformas como o 

YouTube. 

  

A disciplina DMA36- História da Matemática também obrigatória neste bloco visa trazer 

uma formação importante ao doutorando que poderá entender aspectos fundamentais da 

história da matemática, com um panorama geral de diferentes regiões do mundo. Isto será 

muito importante na parte de divulgação científica e na popularização matemática, 

trazendo elementos que muito podem contribuir para comunicar de forma mais atrativa a 

matemática nos diferentes espaços e para a sociedade. 

 

Neste bloco, temos ainda a disciplina DMA35- Prática e teoria de Jornalismo científico 

que tem como principal objetivo fornecer os principais elementos e fundamentos do 

jornalismo científico, no contexto de um treinamento práticos dos alunos. Nesta disciplina, 

os doutorandos irão aprender sobre a escrita sobre a matemática, formação do jornalista de 

ciência, escrita de uma pauta sobre matemática, especificidades da literatura especializada 
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sobre Jornalismo Científico, entrevista com pesquisadores da matemática, cobertura de 

congresso e eventos científicos.  

 

Todo este bloco de disciplinas será importante para alcançarmos os objetivos específicos 

2.2.12 e 2.2.13, e o objetivo geral 2.1.4.   

 

(L4) Métodos e Ferramentas Computacionais aplicados ao Ensino da Matemática 

Básica. 

 
Caso o discente decida seguir pela linha de pesquisa (L4), ele terá uma formação por meio 

de disciplinas obrigatórias específicas com uma ênfase maior na área de computação, 

aprendendo sobre linguagens de programação, ciências de dados e desenvolvimento de 

softwares. Isso permitirá que aliado ao seu conhecimento consolidado da matemática e 

aprofundamento teórico do processo de ensino-aprendizagem da matemática 

proporcionado pelo primeiro bloco de disciplinas, o discente tenha a capacidade de 

desenvolver novas ferramentas pedagógicas educacionais, por meio de design de 

plataformas, softwares e aplicativos que visem trazer inovação e maior eficácia ao ensino 

básico da matemática.  

 

Para isso, esta linha de pesquisa conta com o seguinte bloco de disciplinas obrigatórias 

específicas: DMA21-Introdução a Ciências de Dados com ênfase computacional, DMA22- 

Programação e desenvolvimento de software, DMA23- Visualização de Dados, DMA26- 

Programação Avançada e DMA43- O uso de tecnologia no ensino da geometria. 

 

A disciplina DM43- O uso de tecnologia no ensino da geometria pretende abordar o uso de 

tecnologias no ensino e a aprendizagem de Geometria no Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, sob uma perspectiva internacional, através do uso de softwares dinâmicos. 
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Por outro lado, as disciplinas DMA22- Programação e desenvolvimento de software, 

DMA26- Programação Avançada e DMA21-Introdução a Ciências de Dados com ênfase 

computacional, de forma conjunta, visam trazer o conhecimento necessário para que o 

discente aprenda sobre linguagem de programação, conseguindo dessa forma desenvolver 

ferramentas, plataformas, aplicativos ligados ao ensino da matemática.    

 

Todo este bloco de disciplinas pretende contemplar os objetivos específicos 2.2.5 e 2.2.7. 

  

Ao final da etapa 1, espera-se que o discente seja aprovado na segunda etapa do Exame de 

Qualificação, que consistirá em uma defesa oral sobre o projeto de pesquisa. Com as 

disciplinas obrigatórias específicas, o discente terá condições de aprimorar o pré-projeto 

inicial, trazendo uma elaboração mais consistente e mais eficaz sobre seu projeto. Isso 

deverá ser feito sob a supervisão do seu orientador. 

 

3.2.Etapa 2 

A etapa 2 consiste no bloco de disciplinas optativas e disciplinas de Pesquisa Orientada. 

Esta etapa será muito importante para o aprimoramento do produto e/ou tese que estará 

sendo desenvolvido(a).  

 

Nesta etapa, o discente poderá realizar estágios de doutorado sanduíche, doutorado co-

tutela ou ainda estágios em escolas, secretarias de educação e/ou em outros órgãos. Caso o 

discente opte por fazer algum destes estágios, ele poderá ser liberado das disciplinas 

optativas e das disciplinas de Pesquisa Orientada no respectivo semestre, a critério da 

Coordenação Acadêmica Local.  

 

Esta etapa será fundamental para que o discente aumente a sua maturidade científica e 

consiga aprimorar suas habilidades, de acordo com a linha de pesquisa escolhida. É uma 

etapa muito importante que deverá ser acompanhada de perto pelo orientador.  
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3.3.Etapa 3 

A Etapa 3 consiste na lapidação do produto e/ou tese final, e preparação da defesa oral do 

discente. Esta etapa é crucial, pois consiste em mostrar a inovação do seu produto e/ou tese 

frente à especialistas da linha de pesquisa do discente. Nesta etapa, serão avaliadas as 

competências alcançadas pelo discente durante o período do doutorado, bem como a 

inovação do produto e/ou tese desenvolvida, avaliando o seu real impacto e contribuição.  

  

4. Histórico do Curso e Articulação com o Mestrado Profmat 

A Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), com a colaboração do IMPA e dos 

Departamentos e Institutos de Matemática das mais variadas Instituições de Ensino 

Superior (IES) em todo o país têm dado contribuições sistêmicas a essa rede de cooperação 

formada por professores, escolas e redes de ensino básico, participado da construção de um 

projeto de sociedade nacional alicerçado na educação de qualidade e para isto, tem 

concentrado esforços a fim de promover a melhoria do ensino de matemática na escola 

básica, principalmente nas instituições públicas. 

 

Neste sentido, uma experiência muito bem-sucedida em converter competência localizada 

em uma ação de grande escala na educação fundamental brasileira é a Olimpíada Brasileira 

de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), que tem, em particular, fomentado uma 

interação produtiva da comunidade acadêmica na área de matemática diretamente com 

escolas e professores em todo o Brasil e apresentado indicadores muito importantes.  

A SBM tem investido bastante na elaboração e divulgação de livros didáticos e 

paradidáticos para a formação do professor, possuindo um acervo bastante rico com 

variados títulos. Também, a SBM tem promovido encontros de abrangência nacionais tais 

como os Colóquios Regionais de Matemática, que acontecem nas 5 regiões do país de 

forma intercalada, e a Bienal de Matemática (com 9 edições já realizadas) que geram 

produtos didáticos de alto nível para o ensino de matemática. 
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Uma das ações mais bem-sucedidas e pioneiras da SBM nesta direção é o Mestrado 

Profmat, sendo um programa nacionalmente reconhecido, avaliado pela Capes com nota 5, 

cujos resultados são impressionantes e os indicadores saltam aos olhos.  Desde sua criação, 

o Mestrado Profmat já contribuiu com a formação de mais de 6.300 mestres em todo o país, 

com mais de 100 instituições associadas com o envolvimento de 76 IES, mostrando o 

grande alcance deste programa. Os egressos estão atuando como educadores e gestores em 

redes públicas de ensino, promovendo ações estratégicas para uma educação matemática 

assentada em robusta formação na área, que permite uma visão integrada do conhecimento 

matemático no cotidiano das salas de aula. 

 

Apesar dos inúmeros avanços feitos no ensino básico, ainda existem muitos desafios pela 

frente como já enumerados anteriormente e neste sentido, o Doutorado Profissional vem 

justamente trazer uma resposta a esses desafios, crônicos e agudos da educação brasileira, 

pois ele se propõe a formar um profissional que com base nessas estruturas avaliativas e 

em dados educacionais, terá tanto uma base sólida em matemática e em seu processo de 

ensino-aprendizagem, quanto a competência de propor e elaborar políticas públicas 

educacionais eficientes, visando a melhoria do ensino básico em matemática. Ainda, 

dependendo da linha de pesquisa que o profissional se especialize, este será um importante 

mediador no diálogo entre a matemática e a sociedade, que terá como intermédio a 

divulgação científica e a sua popularização.  

Neste sentido, a SBM está propondo a criação de um Programa de Doutorado Profissional 

em Matemática em Rede Nacional (Profmat-D) com o apoio do IMPA e com a participação 

de várias IES associadas em todo país, que visa aprofundar e ampliar a proposta do 

mestrado Profmat, partindo tanto da estrutura consolidada da rede de universidades e 

escolas construída e sedimentada ao longo desses anos quanto da massa crítica de mestres 

formados pelo programa mestrado Profmat, que detêm, hoje, perfil com conhecimento 

matemático, experiência profissional e inovação pedagógica adequados às linhas de 

pesquisa definidas para o Doutorado.  
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A existência dessa estrutura, preparada pelo mestrado Profmat, oferece condições para a 

produção de pesquisa e desenvolvimento de produtos de inovação aplicável às escolas e 

redes. O Doutorado completa, aprofunda, amplia e diversifica a formação do mestrado 

Profmat com subsídios teóricos e práticos que permitem a criação de produtos destinados 

ao aprimoramento do ensino básico de matemática e sua popularização, por meio de 

desenvolvimento de políticas educacionais, plataformas, aplicativos e outros produtos para 

este fim.  

 

Enfatizamos que apesar de ser um complemento, a atual proposta também difere do 

mestrado Profmat já existente. Enquanto o mestrado visa capacitar o professor, dotando-o 

de conhecimentos matemáticos mais aprofundados, o Profmat-D dará aos egressos uma 

capacidade mais ampla de ação. Assim, profissionais formados pelo Profmat-D, além de 

ter uma base sólida em matemática conectada com suas aplicações na sala de aula, também 

estarão capacitados para exercer diversos papéis, desde a concepção e avaliação de 

políticas públicas até a produção de material didático e de plataformas e aplicativos 

educacionais voltados ao ensino da matemática,  a habilidade de comunicar a matemática 

para diferentes setores da sociedade, a curadoria de exposições voltadas para a Matemática, 

elaboração de canais de YouTube e de Podcasts para divulgação da matemática para o 

público em geral. 

 

5. Dados Específicos da Proposta 
5.1.Missão 

Propomos, no que segue, a criação de Doutorado Profissional em Matemática em Rede 

Nacional (Profmat-D), a ser coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), 

com o apoio do Instituto Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e com a participação de uma 

rede de instituições de ensino superior das várias regiões do país, mediante critérios 

estabelecidos nesta proposta.  
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A presente proposta tem como missão preparar profissionais para atuarem no ensino da 

matemática de forma ampla, indo desde a produção de mídia e material didático de alto 

nível, curadoria de museus e exposições de matemática até a avaliação de políticas públicas 

educacionais e desenvolvimento de plataformas educacionais para o ensino da matemática.  

Para isso, o Profmat-D visa promover conhecimento matemático aprofundado, trazer uma 

formação teórica nas suas respectivas áreas de pesquisa e capacidade de atuação prática. 

Esta diversidade de atuações reflete-se nas quatro linhas de pesquisa do programa 

mencionadas anteriormente. 

 

5.2. Visão 

A visão do Profmat-D é a formação de profissionais com sólido embasamento matemático, 

científico e técnico que sejam capazes de atuar em diversas frentes do ensino da matemática 

no Brasil, indo possivelmente muito além do trabalho individual de um professor em sala 

de aula. Os egressos do programa aliarão uma forte e profunda formação matemática a 

habilidades variadas para a criação de estratégias, tecnologias e materiais didáticos 

inovadores; a implantação e monitoramento de novas diretrizes curriculares; a avaliação 

de ações e iniciativas educacionais em diversos níveis; e, finalmente, a divulgação e 

popularização da Matemática. 

 

5.3.Valor gerado 

Resumimos, esquematicamente, o valor gerado com a implementação do Doutorado 

Profmat: 

• consolidação do conhecimento profundo da matemática, nos vários domínios 

do seu conhecimento pedagógico; 

• fortalecimento de competências e habilidades profissionais, com roteiros 

práticos de formação, testes e devolutivas para professores; 

• formação para a implementação e monitoramento de diretrizes curriculares, 

acompanhados de orientações metodológicas; 
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• qualificação profissional para análise e proposição de modelos de avaliação, 

com metas definidas, significativas e observáveis de aprendizagem de 

matemática; 

• capacitação dos professores para elaborar e implementar projetos e políticas 

públicas de promoção da aprendizagem em matemática básica; 

• formação científica e tecnológica para difusão e produção de materiais, 

plataformas e outras tecnologias educacionais nas redes e escolas; 

• promover maior aproximação/integração entre os diferentes níveis da 

matemática; 

• formação profissional para divulgação e popularização da matemática; 

• formação profissional para curadoria de museus e exposições matemáticas. 

 

5.4. Público-Alvo 

O público-alvo do Doutorado Profissional em Matemática em Rede Nacional será formado 

por professores com atuação profissional nas redes públicas de ensino fundamental e 

médio, bem como por profissionais que possam atuar em Secretárias de Educação, MEC, 

INEP, CGEE, entre outros órgãos ligados ao ensino básico da matemática. 

 

Um dos propósitos do doutorado é prover possibilidades de aprofundamento de formação 

aos professores egressos do Profmat. No entanto, os objetivos e a estrutura do curso 

proposto são flexíveis o suficiente para atrair e acomodar profissionais de diversos perfis, 

que desempenhem, no ensino da Matemática Básica, atividades afins às linhas de pesquisa 

previstas. Também, o público-alvo poderá englobar profissionais de áreas afins tais como 

Estatística, Computação, Educação Matemática, entre outros.  

 

5.5.Iniciativas e metas 

O Programa de Doutorado Profissional em Matemática proposto neste formato é um 

programa completamente pioneiro no país e que tem muito a contribuir para o processo do 
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ensino-aprendizagem da matemática, por meio de desenvolvimento de produtos inovadores 

tais como design de novas plataformas educacionais, aplicativos, softwares e metodologias 

originais que visem apresentar de forma mais eficaz a matemática na sala de aula, 

permitindo um maior aprimoramento das habilidades dos estudantes. Para isso, o 

profissional terá uma formação bastante sólida tanto na área de matemática quanto da área 

de computação. 

 

Dentre as metas do Programa, estão: a preparação do egresso que atue na linha de pesquisa 

de “Bases Científicas e Quantitativas para o Ensino e Aprendizagem de Matemática 

Básica” para manusear e interpretar dados educacionais. A ideia é que por meio de uma 

análise cuidadosa dos dados e indicadores, este profissional tenha condições de propor 

novas ferramentas pedagógicas voltadas ao ensino da matemática, sugerir mudanças nas 

bases curriculares do ensino básico da matemática, dentre outros. Espera-se que este 

profissional possa atuar junto a esses órgãos, trazendo contribuições significativas para o 

ensino da matemática.  

 

Outro aspecto importante e pioneiro desta proposta se refere à divulgação e popularização 

da matemática. Uma das metas deste Programa de Doutorado é a formação de um 

profissional que consiga comunicar a matemática de forma simples e clara para a 

sociedade, trazendo aspectos importantes e cruciais da área. Além disso, espera-se que este 

profissional possa atuar na construção de museus de matemática, na maior inserção da 

matemática no cotidiano das pessoas, por meio de Programas de Rádio, TV, Jornais, 

elaboração e criação de podcasts, canais do YouTube, entre outros.   

 

Para atingir as metas acima, o Doutorado Profmat vai ser dividido nas quatro linhas de 

pesquisa (L1), (L2), (L3) e (L4) mencionadas anteriormente, que irá trazer cada um destes 

aspectos.  
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Todas as linhas irão contribuir de forma significativa para a formação matemática do 

profissional egresso, podendo este atuar de forma mais eficaz no ensino da matemática 

após sua conclusão, bem como em outros setores da sociedade tais como secretarias de 

educação, órgãos como INEP, CGEE, MEC, dentre outros.  

 

Dentre as iniciativas, temos: a oferta de um curso de formação profissional alicerçado em 

sólida formação em Matemática, que contemple as necessidades advindas tanto do trabalho 

cotidiano dos professores no espaço da escola quanto de suas necessidades amplas de 

desenvolvimento e valorização profissional e que venha a fortalecê-los no enfrentamento 

dos desafios postos pelo seu exercício profissional.  

 

Dentre as iniciativas do Profmat-D para atingir as metas, podemos enumerar: 

• a busca de uma formação matemática adequada para o exercício profissional 

qualificado do ensino de matemática; 

• promover o desenvolvimento de habilidades que permitam inovar no ensino-

aprendizagem da matemática; 

• promover o desenvolvimento de habilidades que permitam atuar na divulgação 

e comunicação matemática; 

• incentivar a pesquisa e produção de materiais e práticas pedagógicas 

diferenciadas para o enriquecimento do processo de ensino e aprendizagem de 

Matemática na escola (textos, atividades, software, simulações, ambientes de 

aprendizagem, aulas inovadoras, etc.); 

• fornecer bases para que se possa promover a divulgação e a popularização da 

matemática nos diferentes setores da sociedade; 

• permitir uma formação sólida que permita que o profissional possa acessar e 

interpretar a bases de dados educacionais, propondo melhorias ao ensino básico, 

desde a metodologia empregada à base curricular; 
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• executar um processo de formação complementar em matemática, baseado nos 

conteúdos curriculares do ensino básico, que promova o domínio dos conteúdos 

apropriados, da forma de pensar e das estratégias de resolução de problemas 

característicos da matemática;   

• promover uma articulação eficaz entre conhecimentos e práticas das ciências 

matemáticas e do ensino básico, direcionada aos objetivos da educação básica; 

• estimular e promover a independência do professor cursista, fornecendo-lhe 

instrumentos para busca por conhecimento e desenvolvimento profissional de 

forma autônoma e permanente; 

 

5.6.Análise de ambiente (oportunidades e ameaças) 

O Doutorado Profmat é proposto em um momento-chave de transição para o ensino da 

Matemática no Brasil. Dentre os inúmeros fatores externos relacionados, identificamos 

quatro oportunidades principais a serem analisadas a seguir. 

• Novos currículos: BNCC e Novo Ensino Médio (oportunidade) 

• SAEB, PISA e a avaliação objetiva da educação brasileira 

(oportunidade) 

• Percepção da Matemática pela sociedade brasileira (oportunidade) 

• Massa crítica de professores formados pelo mestrado Profmat 

(oportunidade) 

 

Cada um destes fatores é discutido a seguir. 

5.6.1. Novos currículos: BNCC e Novo Ensino Médio (oportunidade) 

Como já mencionado, a implementação da Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC) tem mobilizado docentes da educação básica e superior; produtores de 

material didático; e gestores escolares públicos e privados. Do mesmo modo, a 

implementação dos novos percursos didáticos associados ao Novo Ensino 

Médio, adiada pela pandemia, também requererá grande dedicação dos mesmos 
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agentes. Tanto uma como outra atividade envolvem esforços prolongados de 

implantação e iniciativas de aprimoramento em médio e longo prazo.  

 

Os profissionais formados pelo Profmat-D estarão especialmente capacitados a 

incidirem de forma positiva nestes esforços, trazendo uma bagagem matemática 

significativa; inovações de comprovada qualidade no campo didático; e 

ferramentas para a avaliação objetiva e científica das novas iniciativas. Nosso 

programa permite que profissionais oriundos da Educação Básica se tornem 

agentes e lideranças das diferentes etapas dos dois processos. 

 

5.6.2. SAEB, PISA e a avaliação objetiva da educação brasileira (oportunidade) 

Uma das direções preconizadas por esta proposta é a avaliação objetiva de 

práticas e políticas educacionais, com base nos melhores métodos disponíveis 

para tal. Tais metodologias não são as únicas existentes, mas são especialmente 

importantes quando se trata de ações que visam um grande número de alunos 

e/ou significativa abrangência geográfica.  

 

No contexto nacional, o SAEB, criado há cerca de 30 anos, fornece subsídios 

importantes para a avaliação da educação básica brasileira. Do mesmo modo, 

exames internacionais como o PISA permitem a comparação com outros países. 

Cremos que PISA e SAEB são exemplos de uma tendência maior, que é o uso 

de métodos quantitativos e comparativos na avaliação da educação. Os doutores 

do PROFMAT estarão especialmente capacitados a fazerem bom uso de 

indicadores quantitativos e de larga escala, sem prejuízo de outros métodos de 

avaliação de práticas educacionais.          

 

5.6.3. Percepção da Matemática pela sociedade brasileira (oportunidade) 

Nos últimos anos, a SBM e outras entidades têm tido sucesso em levar a 

Matemática para além dos espaços didáticos tradicionais. Em 2017, o Festival 



                                          
__________________________________________________________________ 

 

 48 

da Matemática, co-organizado por SBM e IMPA, conseguiu atrair um público 

significativo para palestras e exposições que visavam apresentar os avanços 

matemáticos de forma concreta e lúdica (a segunda edição acontecerá em 2022). 

Outros acontecimentos importantes foram a série especial “Mistérios da 

Matemática” no Jornal Nacional em 2017; e a criação do Prêmio IMPA de 

Jornalismo para os melhores artigos de divulgação da Matemática e de outras 

ciências. O sucesso de tais iniciativas demonstra que há espaço e receptividade 

na sociedade brasileira para atividades que desmistificam a Matemática e a 

aproximam do mundo cotidiano. O Doutorado Profmat capacitará profissionais 

para que ampliem e aumentem a capilaridade de tais trabalhos.  

 

5.6.4. Massa crítica de professores formados pelo mestrado Promat 

(oportunidade) 

O mestrado Profmat já formou mais de 6300 mestres por todo o Brasil, com 

mais de 100 instituições associadas com o envolvimento de 76 IES. A formação 

obtida propiciou a estes mestres um desafio intelectual instigante e um 

importante salto na sua atuação profissional. Chegam-nos notícias de que um 

número considerável destes profissionais gostaria de prosseguir seus estudos 

em nível de doutorado. Esta proposta lhes atende em dois sentidos distintos. Por 

um lado, ela oferece ainda mais meios para que eles ampliem, aprofundem e 

diversifiquem suas atuações profissionais. Por outro lado, e ao contrário dos 

doutorados acadêmicos em áreas afins, o Doutorado Profmat foi concebido para 

ser compatível com atividades laborais de tempo integral, sem prejuízo da 

formação acadêmica oferecida.  

 

5.6.5. Análise de riscos 

Elencamos a seguir os principais riscos que enxergamos para a execução de 

nossa proposta e as ações que serão tomadas para eliminá-los ou mitigá-los. 
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5.6.5.1. Dificuldade de replicar o modelo proposto inicialmente em outras 

instituições 

5.6.5.2. Riscos de evasão do programa. 

Discutimos cada um dos riscos separadamente abaixo. 

 

5.6.5.1.Dificuldade de replicar o modelo proposto inicialmente em outras 

instituições 

O Profmat-D tem um conjunto de cursos bastante abrangente. Além de 

conteúdos matemáticos variados, nosso programa inclui elementos de temas 

interdisciplinares tais como História da Matemática, Comunicação, 

Divulgação Científica, Jornalismo Científico, Educação e Estatística.  

 

O corpo docente aqui proposto tem amplitude suficiente para abarcar esta 

diversidade de temas e linhas de pesquisa. Pode-se dizer que há um risco do 

Profmat-D não alcançar muitos outros polos além dos que já fazem parte 

desta proposta na medida em que seja difícil replicar o modelo atual. 

 

A este respeito, ressaltamos, em primeiro lugar, que não é nossa ambição 

que o Profmat-D tenha tantos polos quando o mestrado, já que se trata de 

um programa mais especializado e de público menor. Em segundo lugar, o 

risco é fortemente mitigado pelo grande número de IES capazes de sediar 

um polo do Profmat-D: boa parte dos atuais polos do Mestrado Profmat 

encontra-se em universidades que têm tradição de pesquisa nas diversas 

áreas pertinentes para esta proposta. Se pelo menos algumas dessas 

instituições aderirem ao projeto do doutorado, teremos um acréscimo 

significativo ao número de polos do Profmat-D. 

 

Em terceiro lugar, nossa proposta permite a criação de polos do Profmat-D 

que só ofereçam duas das quatro linhas de pesquisa, fazendo uso de cursos 
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à distância para cobrir lacunas na grade curricular mínima. Isto amplia ainda 

mais o número de instituições que poderão vir a participar deste doutorado. 

 

Em quarto e último lugar, a própria SBM está comprometida a estimular a 

adesão de maior número de polos ao programa, exortando os atuais 

coordenadores de polos de mestrado e ajudando-os a apresentarem 

propostas para o Profmat-D. Observamos que a criação do Profmat-D era 

uma das promessas de campanha da atual Diretoria da SBM, o que indica 

que nossa proposta tem ampla adesão da comunidade. 

 

5.6.5.2.Riscos de evasão do programa 

É esperado que a maioria dos discentes do PROFMAT-D não se dedique ao 

programa de forma exclusiva. Esta também é a realidade do mestrado 

PROFMAT. No entanto, este último programa tem menor duração, o que 

pode facilitar a conciliação de atividades profissionais com o mestrado. Por 

esta razão, há um risco de evasão de discentes maior no PROFMAT-D do 

que no mestrado PROFMAT ou em programas acadêmicos stricto sensu de 

Matemática. Este fator de risco é de certo modo inerente ao público-alvo 

almejado. Para mitigá-lo, descrevemos dois fatores a seguir: 

• Os discentes egressos do mestrado Profmat, nosso público-alvo 

preferencial, já terão tido experiência em programa de pós-graduação de 

alto nível. Deste modo, ser-lhes-á evidente a necessidade de 

organizarem a sua atuação profissional de modo a que não haja conflito 

com o Profmat-D. 

• Como já mencionado, o mestrado Profmat representou um salto 

profissional importante na vida de muitos dos seus egressos, o que 

reflete o prestígio do programa entre professores e seus empregadores. 

Ficará evidente para ambos os grupos que o Profmat-D permitirá alçar 
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voos profissionais ainda mais altos. Desta forma, é razoável imaginar 

que será do interesse dos empregadores dos discentes do Profmat-D que 

estes completem o programa. 

 

5.7. Política de Autoavaliação 
 

Para a política de autoavaliação, a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) irá 

instituir uma comissão de autoavaliação que será formada por professores atuando em 

diferentes áreas: matemática, física, educação, comunicação, estatística, dentre outros. 

Os pesquisadores que farão parte desta comissão de avaliação estão listados abaixo: 

• Cydara Ripoll (UFRGS) 

• Glaucius Oliva (USP/São Carlos) 

• Gregório Pacelli (UFC) 

• Humberto Bortolossi (UFF) 

• Letícia Rangel (Colégio de Aplicação da UFRJ) 

• Marcela Vilela de Souza (ANPMAT) 

• Mauro Rabelo (UnB) 

• Pablo Martin Rodriguez (UFPE) 

• Yurij Castelfranchi (UFMG) 

 

Os membros da Comissão de Autoavaliação farão visitas presenciais anuais às IES para 

avaliar e acompanhar o desempenho do Programa em cada IES e, analisará os relatórios 

anuais. Essa comissão também será responsável por avaliar indicadores que visem 

mensurar o andamento e o desempenho do programa, que será aferido por diversos 

indicadores, principalmente: 

• atendimento à procura: um alinhamento progressivo entre as solicitações de 

ingresso qualificadas e a disponibilidade de vagas no programa; 
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• capilaridade da oferta: um atendimento geograficamente balanceado, 

atendendo adequadamente uma fração substancial da demanda potencial;  

• qualificação do egresso: uma melhoria substancial na formação individual 

do egresso, medida pelo desempenho diferencial nas duas etapas do Exame 

Nacional de Acesso e do Exame Nacional de Qualificação; 

• aproveitamento: um aproveitamento de pelo menos 70% dos ingressantes.  

• cooperação e internacionalização: neste aspecto, serão avaliadas as 

cooperações e colaborações nacionais e internacionais para a formação dos 

doutores, bem como estágios de doutorado sanduíche e doutorado co-tutela 

realizados pelos discentes. Espera-se que também sejam organizados eventos 

científicos pelas IES envolvidas para troca de experiência e aprimoramento 

das ações locais, bem como eventos em âmbito internacional, para 

colaboração e internacionalização do programa.  

 

Junto com a Comissão de Autoavaliação, o Doutorado Profmat contará com um Conselho 

Gestor que também ajudará na avaliação do Programa e trará contribuições significativas 

e importantes para a melhoria do Programa, garantindo a qualidade deste. O Conselho 

Gestor irá avaliar todo os relatórios e indicadores trazidos pela Comissão de 

Autoavaliação e poderá propor sugestões de melhorias para serem implementadas. Este 

conselho será formado por 08 pesquisadores, listados abaixo: 

• Artur Ávila, Impa (Medalhista Fields, personalidade da comunidade);  

• Débora Foguel, UFRJ (personalidade da comunidade); 

• Hilário Alencar, UFAL (Ex-presidente da SBM); 

• Ildeu Moreira, UFRJ (Ex-presidente da SBPC, personalidade da comunidade); 

• Luiz Davidovich, UFRJ (Professor Emérito, personalidade da comunidade); 

• Marcelo Viana, Impa (Diretor do Impa, personalidade da comunidade); 

• Maria Aparecida Ruas, Universidade de São Paulo (membro honorária da 

SBM); 
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• Sylvio Canuto, Universidade de São Paulo (personalidade da comunidade); 

• Presidente e Vice-Presidente da SBM em Exercício. 

Mais detalhes sobre estas comissões e suas funções específicas podem ser encontrados 

mais à frente na proposta. 

 

Também, o Doutorado Profmat, por meio da sua Coordenação Nacional, irá promover 

anualmente um evento para trazer a discussão do andamento das atividades em cada IES. 

Este evento será muito importante para que a Diretoria e o Conselho Diretor da SBM 

possam acompanhar de perto todas as atividades desenvolvidas nas IES, bem como as suas 

dificuldades. Além disso, será uma oportunidade para que as IES possam trocar 

experiências para implementação de melhorias em cada unidade. Este evento acontecerá 

no Rio de Janeiro, cidade sede da SBM. 

 

5.8. Convênios, Cooperação, Intercâmbio e Estágios 

Nesta seção, vamos descrever em mais detalhes os convênios, cooperações e 

intercâmbios que estão previstos no Programa de Doutorado Profmat. 

 

   5.8.1. Cooperação e Intercâmbio 

Estão previstos eventos anuais para intercâmbio e troca de experiências entre as 

diferentes IES. Também, estes eventos serão importantes para fomentar a 

cooperação e colaboração entre docentes e discentes dos diferentes polos 

associados ao programa. Ainda neste evento, serão convidados pesquisadores do 

exterior que atuam nas linhas de pesquisa do Doutorado Profmat para intercâmbios 

de experiências, como por exemplo, o Etienne Ghys (École Normale Superieur 

Lyon), Adrián Paenza (Universidad de Buenos Aires), Nuno Crato (Universidade 

de Lisboa), Hung-Hsi Wu (University of California, Berkeley), Jack Dieckmann 

(Stanford Teacher Education Program - STEP), Joana Rato (Universidade Católica 

Portuguesa), Martin Canoy (Lemann Center, Stanford), Paula Louzano 
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(Universidad Diego Portales), Deborah Ball (University Michigan), Paul Kirschner 

(Open University at Netherlands), entre outros. 

 

Espera-se também que o discente do Doutorado Profmat realize estágios de 

doutorado sanduíche e/ou doutorado co-tutela no exterior para interagir com 

pesquisadores atuantes nesta linha. Isso fomentará a internacionalização do 

Programa, bem como a troca de experiências e catalisará importantes colaborações 

entre pesquisadores atuantes no Brasil e no exterior, trazendo impactos positivos 

para o Programa.  

 

Nestes estágios de doutorado sanduíche e/ou co-tutela, diversos objetivos serão 

contemplados. Dentre eles, podemos citar: 

• produção de uma literatura de base para os cursos, baseada em referenciais 

internacionalmente validados; 

• formação de massa crítica de pesquisadores, nas temáticas das linhas de 

pesquisa, por meio de estágios, colaborações e projetos conjuntos; 

• suporte a atividades didáticas, eventos científicos bilaterais ou multilaterais e 

acompanhamento de políticas educacionais; 

• constituição de redes de pesquisa no ensino e aprendizado em Matemática 

baseada em evidências. 

 

Também, o discente poderá passar alguns períodos em algumas IES ou Institutos de 

Pesquisa pelo Brasil, para o desenvolvimento de qualidade do seu produto e/ou tese 

final, fomentando a colaboração nacional e a troca de experiência entre os 

pesquisadores envolvidos.  

 

  5.8.2. Convênios 
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O Doutorado Profmat prevê o estabelecimento de convênios e parceria com alguns 

Programas de Pós-Graduação na área de Divulgação Científica existentes no país. Isso 

será muito importante para a atuação da linha de pesquisa (L3) que visa a divulgação 

e popularização da matemática.  

 

Estão sendo discutidos possíveis convênios com o Mestrado em Divulgação da 

Ciência, Tecnologia e Saúde da Fiocruz e com o Programa de Especialização em 

Comunicação Pública da Ciência (Amerek) da UFMG. Caso esta parceria seja 

estabelecida, os discentes do nosso Programa poderão se beneficiar de toda 

infraestrutura e experiência do corpo docente atuante nestes programas, podendo 

passar períodos de estágios doutoral desenvolvendo atividades práticas nestes centros, 

e atuando de forma colaborativa junto com os pesquisadores destes Programas e seu 

orientador, aumentando assim a inserção científica nacional e a qualidade da formação 

dos egressos do nosso Programa.  

 

    5.8.3. Estágios 

O discente poderá também realizar estágios em escolas da rede de ensino público, 

secretarias de educação e/ou em órgãos ligados a educação básica durante o período 

de Doutorado Profmat, a fim de aprimorar e, fazer experimentos sobre o 

desenvolvimento do produto e/ou tese. Estes estágios deverão ser realizados após a 

aprovação nas duas etapas do Exame Nacional de Qualificação.   

 

Este estágio deverá ser acompanhado de perto pelo orientador de doutorado do 

discente, que analisará o desempenho nesta etapa, e definirá sobre o período total de 

duração deste estágio. 

 

5.9. Coordenação 
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Da mesma forma que ocorre com o mestrado Profmat, o Doutorado Profissional em Rede 

Nacional será coordenado nacionalmente, e, portanto, muitas normas e diretrizes serão 

elaboradas de forma unificada, a menos de possíveis adaptações locais que se façam 

necessárias. Dentre essas diretrizes, podemos citar a estrutura curricular, materiais 

bibliográficos, orientações pedagógicas, formas de ingresso, exames de qualificação, 

dentre outros aspectos.  Todos estes aspectos estão bem detalhados nesta proposta.  

 

5.10. Adesão das IES associadas, Corpo Docente e Dimensionamento da proposta 

Para este primeiro momento, haverá uma comissão designada pela Diretoria da SBM que 

irá avaliar as IES que serão convidadas a se associar ao Programa de Doutorado 

Profissional em Matemática em Rede Nacional. Para isso, serão levados os seguintes 

parâmetros em consideração: 

• IES que possui Profmat com excelentes indicadores nos últimos cinco anos de 

discentes matriculados e egressos; 

• IES que possui excelente infraestrutura; 

• IES que possui docentes qualificados academicamente para lecionar, orientar e 

participar ativamente das linhas de pesquisa desta proposta; 

• IES que possui docentes com relevantes produção científica relacionada com 

os objetivos dessa proposta; 

• IES que demonstre cabalmente o apoio aos programas profissionais, bem como 

manifestação de interesse de participar deste Programa. 

Uma vez implementado o programa, a adesão à rede será mediante chamada pública, que 

acontecerá uma vez por ano. Estas chamadas terão regras específicas que serão divulgadas 

oportunamente e que levarão em conta a manifestação de interesse institucional, a 

disponibilidade de docentes capacitados para orientar no nível de doutorado na área, 

consideradas as linhas de pesquisa e disciplinas, além dos dados de atuação da instituição 

no mestrado profissional.  
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Prevê-se que, em regime, o programa admitirá no máximo XX alunos, em turmas 

constituídas em XX Instituições de Ensino Superior Associadas da Rede. O seu 

lançamento será escalonado em função da previsão de adesão das Instituições Associadas.  

 

Abaixo, descrevemos um cronograma de Implementação e Dimensionamento: 

• Início em março de 2023: O Programa prevê que XX Instituições 

Associadas integrarão a Rede em seu primeiro ano de atuação. Cada 

Instituição deve receber no mínimo, 05 discentes e no máximo de 3 vezes o 

número de docentes orientadores credenciados ao programa. 

• A partir de março de 2024: O Programa prevê que cerca de XX Instituições 

Associadas integrarão a Rede no segundo ano de atuação, mantendo um 

número mínimo e máximo de discentes por IES. 

 

O corpo docente do Doutorado Profissional será composto por professores com vínculo 

permanente às instituições que aderirem à rede nacional, podendo ser doutores ou não 

em Matemática ou, conforme a especificidade ou necessidade, em áreas afins. É 

importante observar que o corpo docente do Doutorado Profissional poderá contar com 

profissionais e técnicos com experiência em pesquisa aplicada ao desenvolvimento e 

inovação em temas relacionados às linhas de pesquisa, entretanto este número não 

excederá 30% do corpo docente, conforme resolução da Capes. 

 

Espera-se que cada IES possua, pelo menos, 05 docentes credenciados ao Programa de 

Doutorado Profmat e que atuem de forma ativa ministrando disciplinas e orientando os 

discentes do Programa.  

 

5.11. Material Bibliográfico 

Após um certo período da implementação do Doutorado Profmat, prevê-se que a sua 

literatura seja totalmente elaborada por especialistas e editada pela Sociedade Brasileira 
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de Matemática, da mesma forma que acontece no mestrado Profmat, garantindo a 

excelência do material bibliográfico utilizado nos cursos ofertados no Doutorado Profmat. 

Isso será muito importante para garantirmos a qualidade deste programa. Ainda neste 

intuito, estão previstas, nos primeiros 04 anos do Doutorado, a participação de 

colaboradores de instituições estrangeiras no apoio à preparação de literatura 

complementar de referências para as disciplinas de caráter técnico em temas não-

estritamente matemáticos. 

 

5.12. Avaliação da Aprendizagem 

Cada ano letivo será composto de dois semestres letivos e um período de verão, durante 

os meses de janeiro e fevereiro. Cada semestre letivo será composto de 16 semanas, com 

as aulas, com o estudo dos conteúdos dos módulos didáticos ocupando 12 semanas. As 

quatro semanas restantes serão utilizadas para as avaliações presenciais e recuperação de 

estudos. 

 

A avaliação de cada disciplina será parte integrante dos processos de ensino e 

aprendizagem e pode variar em função das orientações dos professores responsáveis pela 

disciplina, ou de necessidades contextuais vigentes. Como o curso também terá disciplinas 

de caráter prático, a forma da avaliação será definida por cada docente. Entretanto, espera-

se que para cada disciplina executada durante um semestre, o processo avaliativo seja 

composto por, no mínimo, duas avaliações presenciais (AP1 e AP2) e uma terceira 

avaliação presencial final (AP3), apenas para alunos que não atingiram a nota de aprovação 

e necessitam de uma nova chance de recuperação dos estudos. Estas avaliações poderão 

ser provas escritas e/ou trabalhos práticos, conforme a especificidade de cada disciplina do 

curso. Além disso, poderão ser realizadas avaliações a distância, de acordo com o previsto 

no programa da disciplina. Em cada disciplina, as avaliações presenciais devem representar 

um peso de pelo menos 80% da avaliação da disciplina.  
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Avaliações presenciais (AP1, AP2 e APV): Serão aplicadas, basicamente, nos finais da 

oitava e da décima-quartas semanas do período letivo e no final da sexta semana no período 

de verão. Essas avaliações deverão ter planejamento temporal rígido, que serão definidas 

no Plano de cada disciplina, entregue ao aluno no início do período letivo. Observa-se que 

as avaliações também podem ser feitas por meio de trabalhos, não tendo que 

necessariamente serem feitas por meio de provas e/ou exames escritos. Isso dependerá da 

especificidade de cada disciplina e ficará a critério do docente. 

 

Entretanto, caso a disciplina tenha provas escritas presenciais, estas serão realizadas nas 

dependências físicas das IES, e deverão ser realizadas em dias e horários preestabelecidos. 

Tais avaliações seguem o rigor próprio dos exames presenciais realizados pelas IES 

Associadas, tanto no que se refere tanto a fiscalização, quanto elaboração, aplicação e 

correção das provas. As provas presenciais devem ser elaboradas pelo docente responsável 

pela disciplina, nacionalmente, ou localmente conforme for o caso, e corrigidas localmente.  

 

Avaliação Presencial de Reposição (AP3): Acontece após as avaliações presenciais AP1 

e AP2 e após as avaliações a distância (quando for o caso), e tem o objetivo de fornecer 

uma nova chance para o discente que não conseguiu nota suficiente para aprovação nas 

avaliações anteriores. 

 

É importante observar que todas essas normas podem ser flexibilizadas em caso de 

excepcionalidades ocasionadas por fatores por caso fortuito ou de força maior, como 

pandemias, entre outros. Entretanto, sempre tais flexibilizações devem acontecer em 

concordância com o conselho diretor da SBM, Conselho Gestor e a Coordenação Nacional 

Acadêmica do Doutorado Profmat. 

 

5.13. Processo Seletivo para o Ingresso 

O processo seletivo para o Ingresso no Doutorado Profmat será realizado mediante edital 

público e deverá incluir análise de currículo, análise de pré-projeto e prova de arguição, 
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podendo ainda ter uma prova escrita, à critério da Comissão Nacional de Seleção para o 

Ingresso. Isso será feito em duas etapas: a primeira etapa será eliminatória e consistirá na 

análise de currículo e de pré-projeto, podendo também ter a prova escrita nesta etapa, a 

depender da Comissão Nacional de Seleção para o Ingresso, enquanto a segunda consistirá 

na prova de arguição do candidato. Nesta segunda etapa, irão se avaliar entre outros 

aspectos: a aderência ao tema/linha de pesquisa, a clareza da definição do problema, a 

adequação da formação do candidato ao problema, a relevância do problema escolhido 

para escolas e/ou redes de ensino, exequibilidade. 

 

Para a realização das duas etapas deste processo seletivo, o Programa de Doutorado 

Profmat contará com a Comissão Nacional de Seleção para o Ingresso, que será formada 

pelos seguintes pesquisadores: 

o Benilton de Sá Carvalho (Unicamp) 

o Carmen Mathias (UFSM) 

o Francisco Cribari Neto (UFPE) 

o Laura Letícia Ramos Rifo (Unicamp) 

o Marcio Gomes Soares (UFMG) – Coordenador da Proposta 

o Marco Moriconi (UFF) 

o Mariana Cassol (UFBA) 

o Marina Andretta (ICMC/USP) – a confirmar 

o Maristela Oliveira dos Santos (ICMC/USP)  

o Sergio Nobre (Unesp) 

o Vanderlei Horita (Unesp)  

o Viviane de Oliveira Santos (UFAL) 

o Willy Alves de Oliveira Solé (UFMS).  

 

Para a seleção dos candidatos, cada IES deverá observar o número de vagas disponíveis 

em sua instituição, devendo o número de candidatos selecionados menor ou igual ao 

número de vagas da respectiva chamada. Também, caberá ao candidato que se inscrever 
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em certa IES, observar as linhas de pesquisa oferecidas, de modo que seu pré-projeto esteja 

adequado e dentro das linhas de pesquisa da respectiva IES. A não-observância disso 

poderá resultar em eliminação do candidato na primeira fase.  

 

O diploma será emitido pela instituição à qual pertencer o discente. Neste primeiro 

momento, o ingresso do discente será anual. 

 

5.14. Exame de Idiomas 

Haverá um exame de idiomas que o discente deverá ser aprovado. O discente poderá 

escolher entre os idiomas: espanhol, francês e inglês. Após o primeiro ano, o discente 

deverá ser aprovado neste exame, que consistirá em avaliar os conhecimentos básicos do 

discente e sua capacidade de leitura e compreensão de literatura especializada no idioma 

escolhido. Cada exame será aplicado localmente, sendo responsabilidade da Comissão 

Acadêmica Local preparar, aplicar e corrigir. Mais detalhes podem ser encontrados no 

Apêndice II.  

 

5.15. Exame Nacional de Qualificação 

O exame de qualificação consistirá em duas etapas:  

• Primeira Etapa: será unificada, e consistirá em um exame escrito sobre as 

disciplinas obrigatórias que serão comuns a todas as IES associadas. Espera-se que 

após um ano e meio, o discente possa concluir esta primeira etapa do exame de 

qualificação. Cabe mencionar que o discente poderá reprovar apenas uma vez nesta 

primeira etapa do exame de qualificação. O discente que reprovar duas vezes nesta 

etapa do exame de qualificação será desligado do Programa de Doutorado Profmat.  

 

• Segunda etapa: Após aprovação na primeira etapa do exame de qualificação, o 

discente deverá ser aprovado na segunda etapa, que consistirá na defesa oral da 

pesquisa e/ou produto que está sendo desenvolvido pelo discente. Para esta defesa, 
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haverá uma banca de avaliação composta por especialistas na linha de pesquisa do 

discente. Espera-se que até 12 meses após a conclusão da primeira fase do exame 

de qualificação, o discente possa realizar a segunda etapa do exame de 

qualificação. Cabe mencionar que o discente poderá reprovar apenas uma vez nesta 

segunda etapa do exame de qualificação. Duas reprovações nesta etapa do exame 

de qualificação implicarão no desligamento do discente do Programa de Doutorado 

Profmat.  

 

6. Infraestrutura Administrativa de Ensino e Pesquisa 
O Programa de Doutorado Profissional em Matemática (Profmat-D) será estruturado em 

rede nacional, com o apoio do IMPA e com a participação de várias IES que serão 

associadas ao Programa.   

 

6.1. Infraestrutura Administrativa Geral do Programa - SBM 

 A Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) possui excelente infraestrutura e, conta 

com uma equipe de funcionários que também ajudarão na parte administrativa do 

Programa, da mesma forma como é feita no Mestrado Profmat, garantindo a boa 

execução e funcionamento do programa, quando este for implementado.  

A SBM também funciona como editora de livros, tendo uma coleção bastante 

expressiva de livros na área de matemática. Da mesma forma como foi feito no 

Mestrado Profmat, a SBM irá editar todos os livros que serão adotados no Doutorado 

Profmat, com conteúdos especializados de modo a garantir a qualidade do conteúdo 

que será ensinado e estudado pelos alunos. A ideia é seguir o modelo do que é feito no 

Mestrado Profmat, que tem se mostrado de grande sucesso, pois além de garantir a 

excelência do material produzido, a SBM também garante um custo reduzido dos livros 

adotados pelo Doutorado Profmat com amplo acesso ao material para cada uma das 

IES associadas.  
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7. Estrutura Curricular 

A Estrutura Curricular Doutorado Profissional incluirá um elenco de disciplinas, a serem 

ministradas em regime presencial que serão detalhadas mais abaixo. Algumas disciplinas 

muito específicas poderão porventura serem ministradas à distância, respeitado o limite 

de 40% previsto na Portaria 2.117 do MEC de 06 de dezembro de 2019 para cursos 

presenciais.  

 

A tese e/ou produto de doutorado deverá satisfazer os seguintes requisitos fundamentais:  

• conter conhecimento novo relevante para o ensino da matemática; 

• possuir aplicabilidade prática comprovada; 

• contribuir significativamente para a melhoria da educação básica na área e/ou 

para a divulgação e popularização da matemática; 

• apresentar originalidade. 

 

Em particular, entre outros aspectos, no caso da tese, esta deverá contemplar: 

• pesquisa bibliográfica e documental aprofundada, que permita dar uma panorâmica 

abrangente do estado da arte no tema em tela; 

• formulação teórica e prática clara dos objetivos desejados e das metodologias 

utilizadas; 

• concepção cuidadosa de atividades práticas a serem aplicadas em condições reais 

em sala de aula, para mensuração de resultados, incluindo, obrigatoriamente, os 

relatos destas atividades e a análise de seus resultados; 

• priorização de discussão e aplicação de novas tecnologias em escolas e redes de 

ensino básico. 

 

7.1.  Disciplinas 
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As disciplinas, tomadas em sua totalidade, foram pensadas para que o cursista seja 

confrontado com o cenário presente e possíveis perspectivas e desafios do ensino da 

Matemática básica, apresentando-lhes também recursos e roteiros para que elaborem 

projetos de intervenção pedagógica desde o início de suas trajetórias no Doutorado 

Profissional.  

 

Para a conclusão do Doutorado Profissional em Matemática, o aluno deve obter 900 horas, 

sendo 270 em disciplinas obrigatórias básicas, 450 em disciplinas obrigatórias específicas 

e 180 em disciplinas optativas.  

 

As disciplinas obrigatórias básicas para todos os discentes independente da linha de 

pesquisa são: 

DMA11- Cálculo de Probabilidade  

DMA12 - Modelagem Matemática e Programação Linear 

DMA13- Noções básicas de Sistemas Dinâmicos e Geometria via Equações        

Diferenciais 

DMA14- Teoria dos números para o ensino básico  

  DMA17- Metodologia Científica       

 

Abaixo listamos as disciplinas obrigatórias específicas de acordo com cada uma das linhas 

de pesquisa: 

(L1) Pesquisa e Inovação para o Ensino e Aprendizagem de Matemática 

Básica; 

DMA15- Modelos avaliativos para a aprendizagem de Matemática 

DMA16- Análise de Material Didático Escolar 

DMA18- Interface entre história da matemática e ensino    

DMA25- Matemática Básica em Desenhos Curriculares  

DMA48- Competências e Habilidades Profissionais para o Ensino da 

Matemática 
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DMA51- Pesquisa Orientada I  

     DMA52- Pesquisa Orientada II  

     DMA53- Pesquisa Orientada III  

(L2) Bases Científicas e Quantitativas para o Ensino e Aprendizagem de 

Matemática Básica; 

DMA15- Modelos avaliativos para a aprendizagem de Matemática 

DMA21- Introdução a Ciências de Dados com ênfase na estatística  

DMA23- Visualização de Dados  

  DMA24- Matemática no contexto das políticas e programas da educação  

  básica  

   DMA25- Matemática Básica em Desenhos Curriculares  

  DMA51- Pesquisa Orientada I  

      DMA52- Pesquisa Orientada II  

      DMA53- Pesquisa Orientada III  

(L3) Divulgação e Popularização da Matemática 

   DMA31- Divulgação científica em museus e centros de ciência  

   DMA32- Divulgação científica em centros de pesquisa  

DMA33- Introdução à Divulgação Científica: modos, linguagens, modelos 

e práticas  

   DMA34- Laboratório de comunicação científica em mídias sociais e rádios  

   DMA35- Prática e teoria de Jornalismo científico 

   DMA36- História da Matemática 

   DMA37- Divulgação científica em mídias sociais 

  DMA51- Pesquisa Orientada I  

     DMA52- Pesquisa Orientada II  

     DMA53- Pesquisa Orientada III 

(L4) Métodos e Ferramentas Computacionais aplicados ao Ensino da 

Matemática Básica. 

 DMA21- Introdução a Ciências de Dados com ênfase computacional  
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DMA22- Programação e desenvolvimento de software  

DMA23- Visualização de Dados  

DMA26- Programação Avançada 

DMA43- O uso de tecnologia no ensino da geometria  

DMA51- Pesquisa Orientada I  

     DMA52- Pesquisa Orientada II  

     DMA53- Pesquisa Orientada III 

Haverá um grupo disciplinas eletivas, de 60 horas cada uma, comuns a toda a rede, 

incluindo: 

DMA41- Matemática Básica de um Ponto de Vista integrado  

DMA44- Tópicos avançados de modelagem probabilística e estatística para 

a sala de aula  

DMA45- História da Probabilidade  

DMA46- Ensino e Aprendizagem da Geometria  

DMA47- Mentalidades Matemáticas  

DMA54-Materiais didáticos no ensino de matemática 

DMA49- Tópicos  

 

A disciplina DMA49-Tópicos será oferecida com conteúdo a critério das coordenações 

locais, sujeito a aprovação pela Coordenação Acadêmica Nacional. O discente de uma 

linha de pesquisa poderá cursar disciplinas obrigatórias de outras linhas de pesquisa 

diferentes da sua na modalidade de Disciplina Optativa em sua grade curricular 

 

As disciplinas DMA51, DMA52 e DMA53 de Pesquisa Orientada serão de orientação, que 

consistirão em reuniões semanais com o orientador para o desenvolvimento do produto 

e/ou da tese. A disciplina DMA51 terá carga horária de apenas 30 horas, enquanto as 

disciplinas DMA 52 e DMA53 terão 60 horas. As três disciplinas são obrigatórias, e 

deverão ser cursadas, respectivamente, durante o quinto, sexto e sétimo semestre. Estas 

disciplinas não possuem pré-requisitos.  
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7.2. Matriz Curricular  

A matriz curricular fica organizada conforme a tabela abaixo: 
 

Primeiro Semestre 

DMA14- Teoria dos números para o ensino 

básico  

DMA13 – Noções básicas de Sistemas Dinâmicos 

e Geometria via Equações Diferenciais 

Total: 120 horas 

Segundo Semestre 

DMA12- Modelagem Matemática e Programação 

Linear 

DMA11- Cálculo de Probabilidade  

Total: 120 horas 

Exame de Qualificação Unificado Escrito – Primeira fase 

Terceiro Semestre 

Disciplina Obrigatória Específica 1  

DMA17-Metodologia Científica 

Disciplina Obrigatória Específica 2  

 

Total: 150 horas 

Quarto Semestre 

Disciplina Obrigatória Específica 3 

DMA51-Pesquisa Orientada I 

Disciplina Obrigatória Específica 4 

Total: 150 horas 

Exame de Qualificação Oral – Segunda fase 

Quinto Semestre 

Disciplina Obrigatória Específica 5 Disciplina Optativa 1 

Total: 120 horas 

Sexto Semestre 

Disciplina Optativa 2 DMA52- Pesquisa Orientada II  

Total: 120 horas 

Sétimo Semestre 

Disciplina Optativa 3 DMA52- Pesquisa Orientada III 

Total: 120 horas 
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Oitavo Semestre 

Defesa da tese/produto 

No último semestre do Doutorado, o discente será liberado de carga acadêmica de 

disciplinas, devendo ficar extremamente focado no desenvolvimento e elaboração da tese 

e/ou produto.   

 

Durante os semestres letivos, além das atividades presenciais com os tutores e professores, 

serão executados a nível internacional, nacional e local palestras por videoconferência, em 

apoio ao processo de ensino-aprendizagem. Também, conforme Portaria 2.117 do MEC de 

06 de dezembro de 2019, até 40% dos cursos poderão ser ministrados na modalidade à 

distância, a depender de cada IES associada e de aprovação da Coordenação Nacional 

Acadêmica.  

 

A reprovação em três disciplinas implicará em desligamento do programa. Os requisitos 

para conclusão do programa e obtenção do grau de doutor são: 

• aprovação nas disciplinas do programa, conforme matriz curricular acima; 

• aprovação no Exame de Idiomas; 

• aprovação nas duas etapas do Exame Nacional de Qualificação; 

• defesa oral da tese e/ou produto à comissão julgadora, e a aprovação por parte 

desta.  

O discente que reprovar duas vezes em qualquer etapa do Exame Nacional de Qualificação 

será desligado do Programa.  

 

O discente que realizar estágios de doutorado sanduíche, doutorado co-tutela e/ou estágios 

em escolas, secretarias de educação e em outros órgãos, que contribuam de forma 

significativa para o desenvolvimento do produto e/ou tese, poderá ser liberado das 

disciplinas optativas e das disciplinas de Pesquisa Orientada, a critério da Comissão 

Acadêmica Local. É desejável que a realização destes estágios ocorra somente após a 

aprovação nas duas etapas do Exame de Qualificação.  
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As ementas de cada uma das disciplinas listadas acima contendo carga horária, pré-

requisitos e referências bibliográficas serão detalhadas no Apêndice I. 

 

8. Dados Gerais da Proposta 
 

8.1. Identificação da Instituição Proponente 
 

 Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) 

8.1.1. Reitor 

Paolo Piccione (Presidente da Sociedade Brasileira de Matemática) 

8.1.2. Pró-reitora 

Jaqueline Godoy Mesquita (Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Matemática) 

 

8.2.Coordenador Geral da Proposta 

      Márcio Gomes Soares (UFMG) 
 
 

8.3.   Coordenador Adjunto da Proposta 
 
A definir 

 
8.4. Instituições Associadas 

A definir 

 

8.5. Equipe 
 

A Coordenação do Programa de Doutorado Profissional em Matemática pela SBM será 

composta por  Conselho Gestor,  Comissão de Autoavaliação, Coordenação Nacional 

Acadêmica, Comissões Acadêmicas Locais e uma Comissão Nacional de Seleção para o 

Ingresso. Abaixo detalhamos a função de cada uma destas comissões. 
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A estruturação da rede de IES Associadas estará vinculada às regras do Regimento do 

Programa, que se encontra detalhado no Apêndice II.   

 

8.5.1. Coordenação Acadêmica Nacional 

A Coordenação Acadêmica do Programa é uma comissão executiva, subordinada ao 

Conselho Gestor e composta pelos seguintes membros: 

•  Coordenador Acadêmico, que a presidirá;  

• Coordenador Adjunto; 

• Coordenador de Produção de Material Didático; 

• Coordenador da Comissão de Autoavaliação; 

• dois representantes do corpo docente do Programa, eleitos pelos pares, com 

mandatos de quatro anos, permitida uma recondução.  

 

Os Coordenadores do Programa (Coordenador Acadêmico, Coordenador Adjunto, 

Coordenador de Produção de Material Didático e Coordenador da Comissão de 

Autoavaliação) serão indicados pelo Conselho Diretor da SBM e pelo Conselho 

Gestor, e nomeados pelo Presidente da SBM, também com mandato de quatro anos, 

sendo permitida uma recondução.  

 

São atribuições da Coordenação Acadêmica Nacional:      

• responsabilizar-se pela boa execução das atividades de ensino do Programa; 

• coordenar a realização das duas fases dos Exames Nacionais de Acesso  

• elaborar e coordenar a realização da primeira fase do Exame de Qualificação; 

• coordenar a realização da segunda fase do Exame de Qualificação; 

• propor ao Conselho Gestor modificações de ementas, das disciplinas e dos 

requisitos para conclusão; 

• coordenar a elaboração e a distribuição de material didático e de ensino pela 

rede; 
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• propor ao Conselho Gestor o calendário anual, a programação acadêmica e a 

distribuição de carga didática do programa; 

• manter o sistema de gestão acadêmica do programa; 

• coordenar a realização de atividades complementares, tais como palestras e 

minicursos nas instituições parceiras e organizar material e realizar oficinas de 

treinamento para docentes, tutores e monitores do Programa; 

• decidir sobre solicitações de aproveitamento de disciplinas e equivalências; 

• elaborar relatório anual de gestão, sobre suas atividades; 

• executar o processo de admissão. 
 

8.5.2. Comissões Acadêmicas Locais  

A Comissão Acadêmica Local é uma comissão executiva, composta por um 

Coordenador Local, que a presidirá, dois representantes docentes eleitos pelos seus 

pares, com mandato de quatro anos, e um representante discente, também eleito pelos 

seus pares, com mandato de dois anos. O Coordenador Local será selecionado pelo 

Conselho Gestor, mediante indicação da direção da IES associada, entre os seus 

docentes com grau de doutor credenciados no Programa.   

 

São atribuições da Comissão Acadêmica Local:   

• responsabilizar-se pela boa execução das atividades do Programa na Instituição 

Associada; 

• propor, a cada período, a programação acadêmica local e a distribuição de carga 

didática entre os membros do quadro docente local do Programa; 

• propor credenciamento e descredenciamento de docentes; 

• representar, na pessoa do Coordenador Local, o Programa junto aos órgãos 

colegiados de pós-graduação na Instituição Associada; 

• organizar atividades complementares, tais como palestras e oficinas a serem 

realizadas no âmbito do programa; 
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• elaborar um relatório quadrienal de avaliação do programa e relatórios anuais 

de gestão; 

• organizar na Instituição Parceira de forma unificada com a Coordenação 

Nacional a realização da primeira etapa do Exame de Qualificação; 

• promover a realização da segunda etapa do Exame de Qualificação na 

Instituição Associada; 

• organizar na Instituição Parceira a Seleção Unificada para o Ingresso, em 

concordância com a Comissão Nacional de Seleção para o Ingresso; 

• decidir sobre solicitações de trancamento e cancelamento de disciplinas. 

 

8.5.3. Conselho Gestor 

O Conselho Gestor do Programa é uma comissão deliberativa, subordinada ao 

Conselho Diretor da SBM e com representantes indicados pelo Presidente da SBM, 

com mandato de quatro anos. Presidente e Vice-Presidente da SBM são membros 

natos deste conselho. 

 

São atribuições do Conselho Gestor: 

o realizar processos de indicação ao Conselho Diretor da SBM de 

candidatos aos cargos de Coordenador Acadêmico, Coordenador 

Adjunto, Coordenador de Produção de Material Didático e 

Coordenador da Comissão da Autoavaliação; 

o deliberar sobre a indicação de Coordenadores Locais das Instituições 

Parceiras; 

o deliberar sobre disciplinas e ementas, calendários, credenciamento e 

descredenciamento docente, programação acadêmica, atribuição de 

atividades didáticas, mediante indicações da Coordenação Acadêmica 

Nacional,  
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o deliberar sobre as demandas formais dos participantes do Programa e 

sobre quaisquer casos não previstos por este Regimento; 

o propor modificações do Regimento do Programa ao Conselho Diretor 

da SBM; 

o emitir parecer sobre o relatório anual encaminhado pela Comissão de 

Autoavaliação, a ser encaminhado ao Conselho Diretor da SBM para 

deliberações. 

 

O Conselho Gestor será formado pelos seguintes membros: 

• Artur Ávila, Impa (Medalhista Fields, personalidade da comunidade);  

• Débora Foguel, UFRJ (personalidade da comunidade); 

• Hilário Alencar, UFAL (Ex-presidente da SBM); 

• Ildeu Moreira, UFRJ (Ex-presidente da SBPC, personalidade da comunidade); 

• Luiz Davidovich, UFRJ (Professor Emérito, personalidade da comunidade); 

• Marcelo Viana, Impa (Diretor do Impa, personalidade da comunidade); 

• Maria Aparecida Ruas, Universidade de São Paulo (membro honorária da 

SBM); 

• Sylvio Canuto, Universidade de São Paulo (personalidade da comunidade); 

• Presidente e Vice-Presidente em exercício da Sociedade Brasileira de 

Matemática. 

 

8.5.4. Comissão de Autoavaliação 

Haverá uma comissão de autoavaliação que irá fazer uma avaliação contínua do 

programa em cada uma das IES associadas. Essas avaliações serão feitas por meio 

de visitas presenciais anuais às IES e análise dos relatórios anuais. Essa comissão 

também será responsável por avaliar indicadores que visem mensurar o andamento 

e o desempenho do programa, que será aferido por diversos indicadores, 

principalmente: 
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• atendimento à procura: um alinhamento progressivo entre as solicitações de 

ingresso qualificadas e a disponibilidade de vagas no programa; 

• capilaridade da oferta: um atendimento geograficamente balanceado, 

atendendo adequadamente uma fração substancial da demanda potencial;  

• qualificação do egresso: uma melhoria substancial na formação individual 

do egresso, medida pelo desempenho diferencial nas duas etapas do Exame 

Nacional de Acesso e do Exame Nacional de Qualificação; 

• aproveitamento: um aproveitamento de pelo menos 70% dos ingressantes.  

• cooperação e internacionalização: neste aspecto, serão avaliadas as 

cooperações e colaborações internacionais para a formação dos doutores, bem 

como estágios de doutorado sanduíche realizados pelos discentes. Espera-se 

que também sejam organizados eventos pelas IES envolvidas para troca de 

experiência e aprimoramento das ações locais, bem como eventos em âmbito 

internacional, para colaboração e internacionalização do programa.  

 

São atribuições da Comissão de Autoavaliação: 

• organizar e executar editais de recrutamento de Instituições de Ensino 

Superior Associadas; 

• organizar e sugerir parcerias e convênios importantes para o Programa; 

• coordenar um processo quadrienal de acreditação das Instituições Associadas, 

com base em um relatório de desempenho, para fins de renovação de seu 

convênio com o Programa; 

• elaborar um relatório anual de gestão do Programa para apreciação do 

Conselho Gestor, detalhando as atividades desenvolvidas; 

• organizar pelo menos um encontro nacional anual dos participantes da Rede;  

• sugerir a organização de um evento científico internacional anual com a 

participação das IES associadas para troca e colaboração; 
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• realizar visitas anuais às IES para acompanhar o desempenho dos programas 

e os indicadores. 

 

A comissão de autoavaliação será composta por: 

o Cydara Ripoll (UFRGS) 

o Glaucius Oliva (USP/São Carlos) 

o Gregório Pacelli (UFC) 

o Humberto Bortolossi (UFF) 

o Letícia Rangel (Colégio de Aplicação da UFRJ) 

o Marcela Vilela de Souza (ANPMAT) 

o Mauro Rabelo (UnB) 

o Pablo Martin Rodriguez (UFPE) 

o Yurij Castelfranchi (UFMG) 

 

8.5.5. Comissão Nacional de Seleção para o Ingresso 

A Comissão Nacional de Seleção para o Ingresso é uma comissão executiva 

subordinada ao Conselho Gestor e a Coordenação Nacional do Profmat, composta 

por membros indicados pelo presidente da SBM, com mandato de quatro anos, 

sendo permitida a recondução. 

 

O ingresso no Programa de Doutorado Profissional em Matemática em Rede 

Nacional (Profmat-D) será feito de forma unificada e consistirá em duas etapas. A 

primeira etapa terá uma análise do currículo do(a) candidato(a) e do pré-projeto, 

podendo também consistir em uma prova escrita, a critério da Comissão Nacional 

de Seleção para o Ingresso. A segunda etapa consistirá em uma prova de arguição. 

Tanto a primeira etapa quanto a segunda etapa serão avaliadas pela Comissão 

Nacional de Seleção para o Ingresso.  

A Comissão Nacional de Seleção para o Ingresso será formada por: 
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o Benilton de Sá Carvalho (UNICAMP) 

o Carmen Mathias (UFSM) 

o Francisco Cribari Neto (UFPE) 

o Laura Letícia Ramos Rifo (Unicamp) 

o Marcio Gomes Soares (UFMG) – Coordenador da Proposta 

o Marco Moriconi (UFF) 

o Mariana Cassol (UFBA) 

o Marina Andretta (ICMC/USP) – a confirmar 

o Maristela Oliveira dos Santos (ICMC/USP)  

o Sergio Nobre (Unesp) 

o Vanderlei Horita (Unesp)  

o Viviane de Oliveira Santos (UFAL) 

o Willy Alves de Oliveira Solé (UFMS). 

 

São atribuições da Comissão Nacional de Seleção para o Ingresso: 

• definir as datas do Exame Nacional de Ingresso ao Doutorado Profmat; 

• realizar a primeira etapa do Exame Nacional de Ingresso, analisando o 

currículo e o pré-projeto submetido pelos candidatos; 

• divulgar os selecionados na primeira etapa e as datas da segunda fase do 

Exame Nacional de Ingresso; 

• realizar a prova de arguição com cada candidato individualmente; 

• divulgar os selecionados para o Ingresso no Doutorado Profmat.  
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APÊNDICE I – Ementas de Disciplinas 

Parte 1: Disciplinas Obrigatórias Básicas 

DMA11- Cálculo de Probabilidades  

Pré-requisito: Matemática Discreta (PROFMAT) ou Probabilidade (curso nível Graduação) 

Carga horária: 60 horas 

Ementa:  

 Introdução: 

• Ensino do cálculo de probabilidades baseado em modelos de urnas e bolas: 

apresentação, conceitos básicos, motivação histórica. 

Parte I: 

• Revisão (esta parte explicita os pré-requisitos e pode ser dada à medida que for 

necessário, alternando o conteúdo com a Parte II) 

• Revisão de cálculo combinatório, diferenças finitas. 

• Revisão de conjuntos e leis básicas da probabilidade (visando o caso discreto): 

operações com eventos, probabilidade condicional, princípio de inclusão-

exclusão, regra de Bayes.  

• Associação com modelos de urnas: distinguibilidade, exemplos.  

• Revisão de variáveis aleatórias: função de distribuição, esperança; distribuição 

conjunta e distribuição condicional de várias variáveis; função geradora de 

probabilidade e de momentos. 

Parte II: 

• Distribuições discretas construídas via modelos de urnas 

• Distribuições binomiais: extrações com reposição de uma urna, binomial, normal, 

Poisson, Beta. 

• Distribuições hipergeométricas: extrações sem reposição de uma urna, 

hipergeométrica. 
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• Distribuições de tempo de espera: binomial negativa, geométrica, hipergeométrica 

negativa. 

• Distribuições multivariadas: multinomial, hipergeométrica multivariada, tempo de 

espera multivariado, normal multivariada, Dirichlet. 

• Distribuições de mistura (mais de uma urna). Permutabilidade. 

Parte III: 

• Aplicações (as aplicações podem ser implementadas em sala de aula, realizando 

os mecanismos de extração associados a cada modelo) 

• Problemas de ocupação: problema do aniversário, predador-presa, amostragem 

estratificada, tempo de espera. 

• Problemas de ocupação sequencial: problema dos cupons. 

• Problemas de comitê. 

• Problemas de urnas com reposição aleatória: distribuições de Pólya-Eggenberger; 

modelos de transferência, urna de Ehrenfest. 

• Aplicações em genética, modelos de captura-recaptura, epidemiologia. Modelos 

de aprendizagem e previsão (inferência bayesiana para proporções). Amostragens. 

Cadeias de Markov. Teoria da decisão. 

 

Referências bibliográficas: 

1. N Johnson, S Kotz (1977) Urn Models and Their Application: An approach to modern 

discrete probability theory. John Wiley & Sons. (Usado na ementa até o capítulo 5). 

2. N Johnson, S Kotz, A Kemp (1992) Univariate Discrete Distributions. John Wiley & Sons. 

3. N Johnson, S Kotz, N Balakrishnan (1997) Discrete Multivariate Distributions. John Wiley 

& Sons. 

 

 

DMA12 - Modelagem Matemática e Programação Linear 

Pré-requisito: Introdução à Álgebra Linear  



                                          
__________________________________________________________________ 

 

 80 

Carga horária: 60 horas 

Ementa:  

 Introdução: 

• Ensino de modelagem matemática como uma técnica de representação quantitativa 

de processos e problemas reais, estruturados logicamente com o objetivo de 

determinar as melhores condições de funcionamento para os sistemas 

representados.  

• Ensino de programação linear, problema descrito por expressões matemáticas, 

contendo as variáveis de decisão e um conjunto de restrições, expressas por 

equações ou inequações matemáticas, as quais devem ser satisfeitas ao mesmo 

tempo em que se quer minimizar ou maximizar a função objetivo. 

Parte I: 

• Revisão (esta parte pode ser dada à medida que for necessário, alternando o 

conteúdo com a Parte II) 

• Álgebra Linear: Resolvendo um sistema de equações lineares por operações 

matriciais elementares; Decomposição LU; Cálculo da Inversa de uma matriz; 

Conjuntos e funções convexas. 

Parte II: 

•  Modelagem matemática e o Método Simplex 

• Formulação geral de um modelo matemático: parâmetros do modelo, variáveis de 

decisão, restrições, função objetivo, solução viável, região viável, solução ótima; 

• Problema de Programação Linear: Solução geométrica, ponto extremo, solução 

básica viável, busca de uma solução básica viável, correspondência entre soluções 

básicas viáveis e pontos extremos, convergência do método simplex. 

Parte III: 

• Implementações e aplicações 

• Implementação: programação linear usando a ferramenta "solver" do Excel; 
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• Aplicação: problema da dieta, problema de transporte, problema de designação 

de pessoal, problema do caminho mínimo, problema de localização, problema de 

investimento, etc. 

 

Referências bibliográficas: 

1. N. Maculan, M. H. Fampa, Otimização Linear.  Editora UnB, 2006. 

2. BAZARAA, M.S., JARVIS, J.J., SHERALI, H.D., Linear programming and network 

flows. 4.ed. Nova Iorque, Wiley, 2010. 

3. DANTZIG, G.B., THAPA, M.N., Linear programming 1: introduction. Nova Iorque, 

Springer, 1997. 

4. BERTSIMAS, D., TSITSIKLIS, J.N., Introduction to linear optimization. Nashua, 

Athena Scientific, 1997. 

 

DMA13- Noções básicas de Sistemas Dinâmicos e Geometria via Equações Diferenciais 

Pré-requisitos: Conhecimentos de Cálculo Diferencial e Integral, Geometria Analítica e básicos 

de Álgebra Linear.  

Carga horária: 60 horas  

Ementa: 
• Modelagem matemática de vários sistemas incluindo, leis de Newton, modelos de 

crescimentos populacionais, modelos biológicos, modelos químicos, modelos 

elétricos e mecânicos, dentre outros. 

• Soluções de equações diferenciais lineares e não lineares enfatizando o uso do 

Teorema Fundamental do Cálculo e o Teorema da Função Inversa. 

• Soluções de equações e de sistemas de equações diferenciais lineares, usando a 

linguagem de Álgebra Linear. 

• Uso de softwares matemáticos para esboçar gráficos das soluções de equações 

diferenciais e retratos de fase. 
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• História das equações diferenciais enfocando o período anterior a H. Poincaré 

(1880) e o surgimento da teoria qualitativa no século XX.  

• Conceitos de estabilidade local, global e conexão com várias situações 

envolvendo o conceito de estabilidade (econômica, política, etc). 

• Geometria das curvas planas e espaciais. Conceituação de curvatura e torção. 

Teorema dos quatro vértices. Evolução de curvas por fluxos.  

• Cônicas e quádricas. Propriedades geométricas e estudo unificado. 

• Uso de softwares matemáticos para esboçar curvas planas e superfícies. 

Referências bibliográficas: 

1. George Glaseser, Hellmuth Stachel and Boris Odehanal. The Universe of Conics: From 

the ancient Greeks to 21st century developments, Springer Verlag.  1st ed. 2016 Edition 

2. George Glaseser, Hellmuth Stachel and Boris Odehanal. The Universe of Quadrics, 

Springer Verlag, 1st ed. 2020 Edition 

3. Robert Devaney. An Introduction To Chaotic Dynamical Systems. CRC Press; 2nd ed. 

(2003). 

4. Robert Devaney. A first course in chaotic dynamical systems, CRC Press, Taylor and 

Francis Group, (2020). 

5. Shlomo Sternberg. Dynamical Systems. Dover Publications (2010). 

6. Hilário Alencar, Walcy Santos e Gregório Silva Neto. Geometria Diferencial das Curvas 

no R2. E-book. SBM (2020).  

7. Djairo Guedes de Figueiredo, Aloisio Freiria Neves. Equações Diferenciais Aplicadas, 

IMPA, 3a ed. (2018). 

8. S. Smale, M. Hirsch and R. Devaney. Differential Equations, Dynamical Systems, and 

Introduction to chaos. Third Edition. Elsevier Academic Press. (2013). 

9. D. J. Struik. Lectures on classical differential geometry. Cambridge, Addison-Wesley, 

(1950). 
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10. E. Ghys. Um passeio matemático singular. http://perso.ens-lyon.fr/ghys/promenade/ 
(2020) 

11. Ton Marar. Topologia Geométrica para Inquietos. Coleção Acadêmica. EdUSP.ISBN 13: 

9788531417467. (2019). 

 

 

DMA14 -Teoria dos Números para o ensino básico da matemática 

Disciplina sem pré-requisitos 

Carga horária: 60 horas  

Ementa: 

• Números inteiros: Os números inteiros. Propriedades básicas. Ordenação dos 

inteiros. Números naturais. Mágicas com números e materiais preparados, de pré-

requisito zero. Mágicas com números sequenciais em um calendário. Predizendo 

somas de números aleatoriamente escolhidos em um calendário. Predizendo uma 

soma de três números que serão construídos aleatoriamente no futuro. Mágicas 

com quadrados mágicos. Jogos aritméticos elementares. Dominós matemáticos. 

Materiais concretos para o ensino de números naturais (nomógrafos, fichas 

positivas e negativas). Os números naturais e inteiros e a BNCC. Atividades para 

desenvolver o cálculo mental.  Problemas envolvendo paridade e impossibilidades. 

• Indução finita e suas aplicações: Indução finita, ferramenta de demonstração de 

teoremas sobre números inteiros. Diferentes formas do princípio de indução finita. 

Mágicas com indução finita. O problema da torre de Hanoi. Mágicas com 

sequências de Fibonacci generalizadas. A infame mágica dos envelopes para 

adivinhação dos nomes das avós de um grupo de pessoas. Problemas de 

Olimpíadas que exigem o descobrimento de padrões e a utilização do Princípio de 

Indução Finita. 

• Divisão euclidiana e representação posicional de inteiros: Divisão euclidiana 

em N. Divisibilidade e o algoritmo da divisão em Z. Divisão euclidiana na 

calculadora.  Representação posicional de inteiros positivos. A unicidade da 
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representação posicional em uma base b como ferramenta para criação de uma 

infinidade de mágicas. O mágico adivinhará as parcelas de uma soma construída 

``aleatoriamente''. Mágicas baseadas na divisibilidade por 9. Mágicas usando 

sistemas binários, ternários, quaternários, etc. Mágicas com progressões 

aritméticas de razões inteiras positivas. Calendários ``mágicos'' que permitem 

adivinhar a data de aniversário de uma pessoa. Tabelas mágicas para adivinhar 

números pensados em segredo. Materiais concretos para o ensino dos inteiros em 

diferentes bases de numeração. Construção de computadores de papel e 

calculadoras simples. 

• Números primos: Conceitos e propriedades elementares. O crivo de Eratóstenes. 

Densidade dos números primos e conjecturas famosas.  O teorema dos números 

primos. A conjectura de Goldbach. Mágicas e jogos com números primos. 

Criptografia elementar e construção de aparatos para o envio de mensagens 

secretas. 

• Máximo divisor comum: Conceituação e propriedades elementares do máximo 

divisor comum mdc(a, b) de  dois inteiros a e b. O algoritmo euclidiano para o 

cálculo do mdc(a, b). O mdc(a, b) caracterizado como combinação linear dos 

inteiros a e b. Escrevendo mdc(a, b) na forma ra + sb, com r e s inteiros, através 

do algoritmo euclidiano. O máximo divisor comum de três ou mais inteiros.  

• Algoritmo euclidiano aplicado a equações diofantinas lineares em duas 

incógnitas: Problemas de olimpíadas de matemática envolvendo equações 

diofantinas lineares. Construção de ampulhetas para o ensino do mdc. O teorema 

de Pick e o mdc.  

• Números primos e o Teorema Fundamental da Aritmética: O Teorema 

Fundamental da Aritmética. Divisores de um número natural pela fatoração do 

número em primos. O número de divisores. Problemas de olimpíadas de 

matemática envolvendo o Teorema Fundamental da Aritmética. Curiosidades 

sobre limites da computação e o trabalho de Kurt Godel. 
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• Congruência módulo m em Z: Determinando restos via congruências. O teorema 

chinês dos restos. Mágicas e matemática recreativa com o teorema chinês dos 

restos. Truques com baralho. A adivinhação do dia da semana em que você nasceu. 

Problemas de olimpíadas de matemática que envolvem congruências. 

• Os Teoremas de Fermat e Euler: O Pequeno Teorema de Fermat. A função \phi 

de Euler. O teorema de Euler generalizando o Pequeno Teorema de Fermat. 

Aritmética de dízimas periódicas. Previsão de comprimentos de dízimas periódicas 

mediante congruências. Funcionamento da criptografia RSA por meio de 

exemplos elementares. 

 

Referências bibliográficas: 

1. Abramo Hefez. Aritmética. Coleção PROFMAT. Rio de Janeiro: SBM, 2016. 

2.  Augusto C. de O. Morgado, Paulo C. P. Carvalho. Matemática Discreta. Coleção 

PROFMAT. Rio de Janeiro: SBM, 2016. 

3.  Paulo A. S. Caetano, João C. V. Sampaio. Introdução à Teoria dos Números - Um 

curso breve. São Carlos: EdUFSCar, 2008. 

4. Pedro L. A. Malagutti, João C. V. Sampaio. Mágicas, Matemática e Outros Mistérios. 

São Carlos: EdUFSCar, 2008. 

5. Pedro L. A. Malagutti, João C. V. Sampaio. Mágicas com Papel, Geometria e Outros 

Mistérios. São Carlos: EdUFSCar, 2012. 

6. I. M. Oliveira, Adán J. C. Fernandéz. Iniciação a Matemática: Um curso com 

problemas e soluções. 2a. Ed., Rio de Janeiro: SBM, 2012. 

7. Dmitri Fomin, Ilia Itenberg, Sergey Genkin. Círculos Matemáticos. A Experiência 

Russa. Rio de Janeiro: IMPA, 2014. 

8. Thomas Rike, Zvezdelina Stankova. Uma Década do Círculo Matemático de Berkley: 

A Experiência Americana. Rio de Janeiro: IMPA, 2018. 

9. Martin Gardner (trad. Jorge Lima). Matemática Magia e Mistério. Lisboa: Gradiva, 

1991. 
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10. Persi Diaconis, Ron Graham. Magical Mathematics. The mathematical ideas that 

animate great magic tricks. Princeton: Princeton University Press, 2012. 

11. William Simon. Mathematical Magic. New York: Dover Publications Inc., 2003. 

12. Karl Fulves. Self-working Number Magic. New York: Dover Publications Inc., 1983. 

13. Kenneth H. Rosen. Elementary Number Theory and Its Applications. 6th. Ed., Reading: 

Addison-Wesley Publ.Co., 2011. 

 

 

DMA17 - Metodologia Científica 

Disciplina sem pré-requisitos 

Carga horária: 60 horas 

Ementa: 

• Orientações sobre o doutorado profissional e o produto e/ou tese de doutorado: 

características, elementos principais. regras e prazos para entrega do produto e/ou 

tese. 

• Orientações sobre a produção de natureza acadêmica: a literatura especializada, as 

teses e dissertações, os periódicos científicos. O plágio. Regras básicas de 

organização dos trabalhos acadêmicos. 

• O que é ciência? Ciências versus senso comum. O método científico e seus usos; 

Metodologia científica e técnica de pesquisa: algumas aproximações conceituais; 

Introdução à metodologia do trabalho científico – técnicas indutivistas, 

dedutivistas e hipotético-dedutivistas. 

• O que é pesquisa aplicada? Conceitos e operacionalização de variáveis. A escolha 

da(s) variável(eis) e erros de mensuração (True Score Theory). 

• Elementos formais e lógicos de construção do trabalho científico. O projeto de 

pesquisa. Etapas para a construção do Projeto de Pesquisa: a) escolha do tema e 

formulação do problema de pesquisa; 
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• A pesquisa de Estudo de Caso. A escolha dos casos; validade interna e externa; 

variabilidade nos estudos de caso. 

• Descrição, inferência, exploração e causalidade. 

• Etapas para a construção do Projeto de Pesquisa: o objetivo geral, os objetivos 

específicos, a construção de hipóteses de pesquisa e justificativa; 

• Etapas para a construção do Projeto de Pesquisa: escolha do método de pesquisa. 

Tipos de Metodologia de Pesquisa; formas e técnicas; estudos qualitativos e 

quantitativos: exemplos e possibilidades. Qual a melhor abordagem? 

• Metodologia Qualitativa de Pesquisa. A implicação do pesquisador. 

• Estratégias e técnicas de levantamento de dados na pesquisa qualitativa. A 

entrevista. O grupo focal. Pesquisa documental. Etnografia e Shadowing. 

• Introdução à Metodologia Quantitativa: tipos de variáveis, operacionalização de 

conceitos, estatísticas descritivas e manipulação de dados 

• Probabilidade e Teste de Hipóteses, O Método Experimental, Regressão linear, 

Exercícios com os softwares R e Excel. 

• Metodologia de Survey. Construção de questionários, validade e confiabilidade de 

escalas, margens de erro, vieses em respostas e experimentos de survey. 

 

Referências Bibliográficas: 

1. BABBIE, Earl. Métodos de Pesquisa De Survey. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001. 

Capítulos 1 e 2 (pp. 37-76). 

2. BECKER, Howard. A epistemologia da pesquisa qualitativa. Revista de Estudos Empíricos 

em Direito. Brazilian Journal of Empirical Legal Studies, vol. 1, n. 2, jul 2014, p. 184-198. 

3. DINIZ, Debora; MUNHOZ, Ana Terra Mejia. Cópia e Pastiche: plágio na comunicação 

científica. Argumentum. Vitória (ES), ano 3, n.3, v. 1, p.11-28, jan./jun. 2011. 

4. GARY King; KEOHANE, Robert O.; VERBA, Sidney - Designing social inquiry: 

scientific inference in qualitative research. Princeton University Press, 1994. (Capítulo 1 – 

pp. 3- 33). 
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5. GIL, Antonio Carlos. Como elaborar um projeto de pesquisa. São Paulo. Ed. Atlas, 2002. 

(Capítulos 2 e 3 pp. 23-40). 

6. GROVES, R.M., FOWLER JR., F.J., COUPER, M.P., LEPKOWSK, J.M., SINGER, E. 

and TOURANGEAU, R Survey methodology (Vol. 561). JohnWiley & Sons, 2011. Cap.1. 

7. LAVILLE, C. DIONNE, J. A Construção do Saber – Manual de metodologia de pesquisa 

em ciências humanas. Artmed; UFMG. 2007. (Capítulos 4 a 8 – pp. 84-233). 

8. MATIAS-PEREIRA, José. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. São Paulo. 

Atlas, 2010. Capítulo 4 - Estrutura de um Trabalho de pesquisa científica. (pp. 59-85). 

9. MCDONALD, Seonaidh. Studying actions in context: a qualitative shadowing method for 

organizational research. Qualitative research, v. 5, n. 4, p. 455-473, 2005. 

10. MUTZ, D. Population-based survey experiments. Princeton University Press, 2011, Cap.1. 

11. POUPART, Jean. A entrevista do tipo qualitativo: considerações epistemológicas, teóricas 

e metodológicas. In: POUPART, Jean et al. A pesquisa qualitativa: enfoques 

epistemológicos e metodológicos. Petrópolis: Vozes, 2010. 

12. WATTS, Duncan J. Tudo é óbvio desde que você saiba a resposta (como o senso comum 

nos engana). Tradução Letícia Della Giacoma de França – 5a ed. – Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 2015. 

13. YIN, Robert. Pesquisa qualitativa do início ao fim. Porto Alegre: Penso, 2016 

14. YIN, Robert. Estudo de caso – planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
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Parte 2: Disciplinas Obrigatórias Específicas 

DMA16- Análise do Material Didático Escolar 

Disciplina sem pré-requisitos 

Carga horária: 60 horas 

Objetivo: Nesta direção, o presente curso pretende oportunizar reflexões aos doutorandos sobre a 

abordagem nos livros didáticos de conteúdos ministrados na Escola Básica.  

Ementa: 

• Base teórica que compreende: 

• a dupla descontinuidade apontada por Felix Klein; 

• o conhecimento pedagógico de conteúdo apontado por Lee 

Shulman; 

• o conhecimento de matemática para o ensino apontado por Deborah 

Ball; 

• demonstrações na Escola Básica (Hanna, Stylianides e outros). 

• Primeira Parte Prática - discutir critérios de análise focando no conteúdo 

matemático: 

• critérios relativos ao conteúdo matemático; 

• critérios relativos à contextualização; 

• critérios relativos às imagens utilizadas; 

• critérios relativos aos exercícios propostos; 

• critérios relativos à adequação aos documentos oficiais. 

 

• Segunda parte prática - consiste na análise de um livro didático com ênfase no 

conteúdo matemático e na elaboração de uma proposta alternativa. 

 

Referências Bibliográficas: 

1. BALL, D. L.; THAMES, M. H.; PHELPS, G. Content knowledge for teaching: What 

makes it special? Journal of Teacher Education, v. 59, n. 5, p.389-407, 2008. 
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2. BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Curricular Comum, 2018  

3. BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio. Volume 2 - Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília: 

MEC/SEB, 2006. 

4. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Brasília: MEC/SEF, 1998. 

5. FAN, L.; ZHU,Y.; MIAO, Z. Textbook research in mathematics education: 

development status and directions. ZDM Mathematics Education, v. 45, p.633–646, 

2013.  

6. HANNA, G. Proof, explanation and exploration: An overview. Educational studies in 

mathematics 44 (1-2), 5-23, 2000a. 

7. KLEIN, F. Matemática Elementar de um Ponto de Vista Superior. Volume I, Parte I: 

Aritmética. Lisboa: Sociedade Portuguesa de Matemática, 2009 

8. KLEIN, F. Matemática Elementar de um Ponto de Vista Superior. Volume I, Parte II: 

Álgebra. Lisboa: Sociedade Portuguesa de Matemática, 2010. 

9. KLEIN, F. Matemática Elementar de um Ponto de Vista Superior. Volume I, Parte III: 

Análise. Lisboa: Sociedade Portuguesa de Matemática, 2011. 

10. RIPOLL, C.; GIRALDO, V.; RANGEL, L. Livro do Professor de Matemática na 

Educação Básica, Vol. 1: Números Naturais. Coleção matemática para o Ensino, SBM, 

2016 

11. RIPOLL, C.; GIRALDO, V.; RANGEL, L. Livro do Professor de Matemática na 

Educação Básica, Vol. 2: Números Inteiros. Coleção matemática para o Ensino, SBM, 

2016 

12. SHULMAN, L. S. Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational 

Researcher, v. 15, n. 2, p. 4-14, 1986. 

13. STYLIANIDES, A. J. Proof and Proving in School Mathematics. Journal for research 

in Mathematics Education, 38, (3), 289-321, 2007. doi:10.2307/30034869  

 

 



                                          
__________________________________________________________________ 

 

 91 

 

DMA22- Programação e desenvolvimento de software 

Disciplina sem pré-requisitos 

Carga horária: 60 horas  

Ementa: 

• Introdução ao funcionamento de um computador e ao desenvolvimento de 

programas. 

• Desenvolvimento de programas em uma linguagem de alto nível (sugestão 

Python).  

• Tipos de dados simples, apontadores/endereços, variáveis compostas 

homogêneas e heterogêneas.  

• Entrada e saída.  

• Estruturas de controle e repetição.  

• Funções e ferramentas de modularização. 

 

Completar - Referências 

 

 

DMA23- Visualização de Dados 

Pré-requisitos: Introdução a Ciências de Dados com ênfase computacional 

Carga horária: 60 horas 

Ementa: 

Parte I  

• Definições de visualização de dados, visualização científica e visualização de 

informação.  

• Princípios de percepção visual e cognição.  

• Projeto de tabelas e gráficos.  
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• Relacionamentos quantitativos: séries temporais, distribuição, parte-todo, desvio, 

correlação, multivariado.  

• Técnicas de visualização e padrões analíticos.  

• Teoria de cores.  

• Princípios de projeto de dashboards.  

• Visualizações de texto.  

• Visualizações de grafos / redes.  

• Técnicas de interação analítica.  

• Avaliação de visualizações.  

• Tecnologias para a implementação de visualizações. 

Parte II:  

• Aplicação no Curriculum analytics em Matemática. Learning analytics.  

• Processamento de linguagem natural de avaliação formativa.  

• Plataformas adaptativas de aprendizagem: feedbacks e recomendações  

 

Completar - Referências 

 

DMA21- Introdução à Ciência de Dados com ênfase computacional  

Disciplina sem pré-requisitos 

Carga horária: 60 horas 

Ementa:  

• Motivação 

• Análises exploratórias: tabelas de dados, bons princípios de visualização, análise 

exploratória e limpeza e dados, Tendências centrais (Média, Mediana, Desvio 

Padrão etc.) 

• Revisão de probabilidade, Distribuições Discretas e Contínuas, Distribuição 

normal, Estimadores da média e suas variâncias. 
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• Testes de hipótese: Intervalos de confiança, Bootstrap, Testes A/B, Valores P e 

Testes de Permutação 

• Correlação e Regressão: Correlação de dados, Pearson e Spearman, Regressão 

linear; 

• Regressão múltipla e polinomial, Mínimos quadrados, Funções de perda e 

gradiente descendente, Verossimilhança, Funções de ganho e Gradiente 

ascendente, Engenharia de atributos; 

• Aprendizado de máquina: Regularização e o ciclo do aprendizado de 

máquina, hiperparâmetros e de treino, teste e validação.  

• Regressão logística via a função de verossimilhança, logística e entropia cruzada, 

KNN, Aprendizado não Supervisionado (SVD, PCA e K-Means). 

 

Completar - Referências 

 

 

 

DMA27- Introdução à Ciência de Dados com ênfase na estatística 

Disciplina sem pré-requisitos 

Carga horária: 60 horas  

Ementa:  

• Ensino de estatística baseado em projetos transdisciplinares e contextualização.  

• Elaboração de um problema conjuntamente com outra disciplina; identificação da 

informação necessária para a compreensão do problema. 

• Planejamento de um experimento ou amostragem para a obtenção de tal 

informação;  

• Tipos de estudo: experimental ou observacional, tratamento-controle, amostragem 

aleatorizada ou intencional.  

• Coleta de dados; erros em um experimento; erros em uma amostragem. 
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• Análise exploratória de dados: representação de dados uni-, bi- e 

multidimensionais; medidas resumo para uma variável; medidas de correlação e 

de associação para duas variáveis. 

• Teoria de decisão: função de perda, função de utilidade, maximização da utilidade 

esperada, valor da informação. Aplicação em métodos inferenciais: estimação, 

testes de hipótese e previsão. 

 

Referências bibliográficas: 

1. Chambers, J, Cleveland, W, Kleiner, B, Tukey, P (1998) Graphical methods for data 

analysis. Chapman and Hall, Cole Publishing Company. 

2. Cleveland, W (1993) Visualizing data. Hobart Press. 

3. Cochran, W, Cox, G (1992) Experimental designs. Wiley. 

4. Freedman, D, Pisani, D, Purves, D (2013) Statistics. Norton. 

5. Freedman, D (2009) Statistical models: theory and practice. Cambridge Univ. Press. 

6. Freedman, D (2009) Statistical models and causal inference: a dialogue with the social 

sciences. Cambridge Univ. Press. 

7. Garfield, J, Ben-Zvi, D (2008) Developing student’s statistical reasoning: connecting 

research and teaching practice. Springer. 

8. Kadane, J (2008) Statistics in the law. Oxford Univ. Press. 

9. Kish, L (1965) Survey sampling. John Wiley and Sons. 

10. Pagano, M, Gauvreau, K (2004) Princípios de bioestatística. Pioneira Thomson. 

11. Tukey, J (1977) Exploratory data analysis. Addison-Wesley. 

12. Berry. D (1996) Statistics, a Bayesian perspective. Duxbury Press. 

 

DMA24- Matemática no contexto das políticas e programas da educação básica  

Disciplina sem pré-requisitos 

Carga horária: 60 horas 
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Ementa: 

• Plano Nacional de Educação: metas e estratégias relacionadas ao fortalecimento da 

educação básica. 

• Políticas, programas e currículos de matemática no Brasil: da educação infantil ao 

ensino médio.  

• As diretrizes curriculares nacionais para formação inicial e continuada de professores 

de matemática.  

• A base nacional comum curricular e sua relação com os referenciais curriculares das 

redes de ensino estaduais e municipais e a formação dos professores.  

• Análise das experiências internacionais.  

• O Programa Nacional do Livro Didático no campo da matemática: histórico, benefícios, 

desafios para os docentes e a sua evolução para livros digitais.  

• O uso eficaz de tecnologias para produção de materiais didáticos e pedagógicos.  

• A relação entre currículo e a avaliação.  

• Estudos e investigação sobre fundamentos e pressupostos teórico-metodológicos da 

avaliação em suas diversas dimensões e níveis: avaliações diagnósticas e formativas da 

aprendizagem, acompanhamento personalizado das aprendizagens, avaliação 

institucional, avaliação de currículos e avaliação de sistemas.  

• Estudos sobre a adequabilidade dos instrumentos de avaliação: fundamentos teóricos, 

construção e validação.  

• Matrizes de referência de matemática como orientadoras das avaliações de larga escala.  

• Construção e análise de instrumentos de avaliação da aprendizagem em matemática.  

• O erro como estratégia didática e como componente do processo de aprendizagem em 

matemática.  

• Avaliações externas nacionais e internacionais: Saeb, Enem, o de Programme for 

International Student Assessment (Pisa), Trends in International Mathematics and 

Science Study (TIMSS), entre outras.  
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• Análise de pesquisas realizadas por organizações nacionais e organismos internacionais 

sobre o desempenho dos estudantes.  

• O uso de metodologias estatísticas de análise de desempenho e de produção de 

resultados. Metodologia de construção de testes adaptativos em matemática.  

• Políticas para recuperação das aprendizagens dos estudantes: investigação sobre as 

causas da infrequência, reprovação e abandono escolar; desenvolvimento de estratégias 

de ensino e aprendizagem da matemática para o avanço do desempenho e da promoção 

escolar; monitoramento da trajetória escolar; fortalecimento da resiliência dos 

ecossistemas educacionais; políticas relacionadas à busca ativa escolar e ao 

estabelecimento de estratégias para permanência dos estudantes.  

Referências Bibliográficas: 

1. ÁLVAREZ MÉNDEZ, J. M. Avaliar para conhecer, examinar para excluir. Trad. 

Magda S. Chaves. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

2. BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

Brasil no Pisa 2018, 2020. 185 p. : il. Disponívem em: 

https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_edu

cacao_basica/relatorio_brasil_no_pisa_2018.pdf 

3. CARRILLO, J. et al. Determining specialized knowledge for mathematics teaching. 

In: THE TENTH CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR RESEARCH 

IN MATHEMATICS EDUCATION, 8., 2013, Ankara. Proceedings [...] Ankara: 

Middle East Technical University, 2013. p. 2985-2994. 

4. CURY, Helena Noronha. Análise de erros: o que podemos aprender com as respostas 

dos alunos. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

5. D'AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação Matemática: da teoria à prática. 23 ed. Papirus 

Editora, 2019. 
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6. GONTIJO, Cleyton Hércules; OLIVEIRA, Deire Lúcia; COSTA, Ildenice Lima; 

BEZERRA, Wescley Well Vicente. Avaliação em Matemática: contribuições do 

feedback para as aprendizagens. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2020. 

7. HERNÁNDEZ, Fernando; VENTURA, Montserrat. A organização do Currículo por 

projetos de trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio. 5ª ed. Porto Alegre: Artmed. 

8. LOSANO, L.; FIORENTINI, D.; VILLARREAL, M. The development of a 

mathematics teacher’s professional identity during her first year teaching. Journal of 

Mathematics Teacher Education. v. 21, p. 287–315, 2018. 

9. LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez 

Editora, 2006. 

10. MULLIS, I. V. S., MARTIN, M. O., FOY, P., KELLY, D. L., & FISHBEIN, B. 

(2020). TIMSS 2019 International Results in Mathematics and Science. Retrieved from 

Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center 

website: https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/international-results/ 

11. PINTO, Neuza Bertoni. O erro como estratégia didática: estudo do erro no ensino da 

matemática elementar. São Paulo: Papirus, 2009. 

12. PONTE, J. P. D; BROCARDO, J.; OLIVEIRA, H. Investigações matemáticas na sala 

de aula. 4. ed. Autêntica Editora, 2019. 

13. RABELO, M. Avaliação educacional: fundamentos, metodologia e aplicações no 

contexto brasileiro. Rio de Janeiro: SBM, 2013 (Coleção PROFMAT). 

14. SACRISTÁN, J. G. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: Artmed, 

2000.  

15. SANTOS, Valdir Sodré; GONTIJO, Cleyton Hércules. Avaliação em Matemática: 

percepções docentes e implicações para o ensino e aprendizagem. Curitiba: Appris, 

2018. 

16. Normativos que orientam as políticas e programas de formação inicial e continuada de 

professores, as diretrizes curriculares nacionais e as avaliações nacionais e 

internacionais na área de matemática.  
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DMA25- Matemática Básica em Desenhos Curriculares 

Disciplina sem pré-requisitos 

Carga horária: 60 horas 

Ementa  

Parte I:  

o Panorama da pesquisa atual em Matemática.  

o O mapa da Matemática: áreas e conexões. Tendências, problemas, avanços e o 

futuro da Matemática.  

o O alcance das aplicações da linguagem matemática.  

o Papel estratégico da Matemática no desenvolvimento econômico.  

o Matemática, cidadania e bem-estar social. 

o Desafios no Ensino Básico de Matemática.  

o Aproximação entre a Matemática como atividade de pesquisa e os currículos 

escolares.  

o Aproximação entre as aplicações científico-tecnológicas da Matemática e os 

currículos escolares.  

o Estratégias e soluções de aproximação e atualização curriculares.  

o Ações da comunidade matemática no ensino de Matemática: experiências no 

Brasil e no exterior.  

Parte II: 

o Estudo de currículos de Matemática no Brasil e no mundo.  

o Mudanças curriculares: novas diretrizes e modelos.  

o Análise dos currículos escolares.  

o Análise dos currículos em formações, iniciais e continuadas, para o ensino de 

Matemática.  

o Currículos das formações iniciais e continuadas: conexões com a Matemática 

Básica. 
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o O trabalho com o currículo nas formações profissionais.  Análise crítica de 

currículos, materiais e plataformas.  

o Definição de uma linguagem precisa: metas e objetivos de aprendizagem, 

processos cognitivos, competências, conhecimentos, habilidades e atitudes nos 

currículos de Matemática.  

o Curriculum analytics: grafos curriculares.  

o Currículos em espiral.  

o Itinerários formativos em Matemática.  

o Implementação de currículos e monitoramento da aprendizagem.  

o Currículos e avaliações em Matemática, no Brasil e no mundo. 

 

Referências Bibliográficas 

1. ACT College & Career Readiness Standards: Mathematics. Disponível em 

<https://www.act.org/content/dam/act/unsecured/documents/CCRS-MathStandards.pdf>. 

2. ACT. ACT National Curriculum Survey 2020. Disponível em: < 

https://www.act.org/content/dam/act/unsecured/documents/NCS_Report_Web_2020.pdf

>.  

3. Boaler, Jo. Mentalidades matemáticas. São Paulo: Penso/Instituto Sidarta, 2018. 

4. Cambridge Assessment Network and Reserach. Mathematics education, Estonia style. 

Disponível em https://www.cambridgeassessment.org.uk/insights/mathematics-education-

estonia-style/ 

5. Cobb; Moore. Mathematics, Statistics, and Teaching. Amer. Math. Monthly 104(9), pp. 

801-823, 1997. 

6. Common core for state standards for Mathematics. Disponível em 

<http://www.corestandards.org/Math/>. 

7. do Carmo, Manfredo P. Considerações sobre o ensino de Matemática. Revista da 

Olimpíada do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Goiás, 

2018, 13, 1-9. 
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8. Educação em Quatro Dimensões. Disponível em <https://curriculumredesign.org/wp-

content/uploads/Educacao-em-quatro-dimensoes-Portuguese.pdf> 

9. Estonia. Ministry of Education and Research. National curricula 2014. Disponivel em 

https://www.hm.ee/en/national-curricula-2014 

10. Ginsburg et al. What the United States Can Learn From Singapore’s World- Class 

Mathematics System (and what Singapore can learn from the United States), American 

Institutes for Research, 2005. 

11. Hadamard, Jacques. The mathematician’s mind: The psychology of invention in the 

mathematical field. Princeton: Princeton University Press, 2020 

12. Harel, G. What is Mathematics? A Pedagogical Answer to a Philosophical Question. Em: 

R. B. Gold and R. Simons (eds.), Current Issues in the Philosophy of Mathematics from 

the Perspective of Mathematicians. Mathematical Association of America, 2008. 

13. Hirsch, Eric. D. Why knowledge matters. Harvard: Harvard University Press, 2016. 

14. Hung Hsi Wu. Phoenix rising: bringing the common core state mathematics standards to 

life. https://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/Wu.pdf 

15. Hung Hsi Wu. Teaching school mathematics: Algebra. Rhode Island: American 

Mathematical Society, 2016 

16. Hung Hsi Wu. Teaching school mathematics: Pre-algebra. Rhode Island: American 

Mathematical Society, 2016 

17. Hung Hsi Wu. Understanding Numbers in Elementary School Mathematics. Rhode Island: 

American Mathematical Society, 2011. 

 

 

DMA31- Divulgação científica em museus e centros de ciência  

Disciplina sem pré-requisitos 

Carga horária: 30 horas 

Ementa: 

• Descrição de um museu de ciência; 
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• Modelos, histórias, tipologias dos museus e centros interativos de C&T.  

• Tipos de público.  

• Tipologias e dinâmicas de mediação em museus de ciências.  

• Narrativas de mediação.  

• Técnicas de mediação.  

• Estudos de públicos.  

• Estudos de recepção e de interação.  

• Os públicos como agentes e coautores. 

 

Completar - Referências 

 

 

DMA32- Divulgação Científica em centros de pesquisa  

Disciplina sem pré-requisitos 

Carga horária: 15 horas 

 

Ementa 

• Conceitos e organizações da pesquisa e da inovação.  

• Indicadores de ciência e tecnologia.  

• Atores e espaços de ciência, tecnologia e inovação.  

• A comunicação da ciência no âmbito das organizações.  

• Audiência em projetos de divulgação da ciência e da tecnologia.  

• Principais elementos do planejamento de comunicação organizacional. 

• Monitoramento e avaliação de resultados. 

 

Completar - Referências 
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DMA33- Introdução à Divulgação Científica: modos, linguagens, modelos, práticas 

Disciplina sem pré-requisitos 

Carga horária: 30 horas  

Ementa 

• Conceito de comunicação pública da C&T; 

• Conceito de Divulgação Científica: teorias, controvérsias, modelos.  

• Como ler, interpretar, 24 interrogar (e, por fim, comunicar) papers e release de pesquisa.  

• Uso das fontes: checagem, expertise.  

• Como comunicar em situação de risco, em situação de controvérsia e em caso de conflito 

de interesse.  

• Conhecimentos "leigos", modelos de déficit, contextuais, de rede: teorias e modelos da 

comunicação pública da ciência. Para além dos modelos “de déficit”, para além dos 

modelos “dialógicos”.  

• Divulgação da ciência eficaz: o que dizem as pesquisas Práticas e modelos inovadores em 

DC: estudos de caso. 

 

Completar - Referências 

 

 

DMA45- História da Matemática 

Disciplina sem pré-requisitos 

Carga horária: 60 horas 

Ementa:  

Tópicos Gerais 

• Matemática na Pré-História e em Comunidades Primitivas: Pressupostos 

sobre atividades humanas na pré-história e em comunidades consideradas 

socialmente primitivas que possuem relação com a Matemática atual; 

Princípios históricos de contagem em diferentes meios culturais.  
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• Matemática na Antiguidade: Matemática dos povos da Babilônia, Egito, 

Povos Orientais, Africanos e Pré-Colombianos.  

• Matemática na Grécia Antiga: Períodos Jônico, de Atenas, Helenístico 

(Alexandria) e Período de declínio do Império Grego.  

• Matemática no Período das Conquistas Romanas: Vitruvius e seus Dez 

Livros de Arquitetura. 

• Matemática na China, na Índia, no Mundo Árabe e na Europa Medieval.  

• Matemática na Renascença Européia e no Período das Grandes 

Navegações: Arte; Astronomia; Cartografia; Construção Teórica de alguns 

ramos da Matemática; Simbolismo Algébrico. 

• Matemática no Período do Racionalismo Europeu: Geometria Analítica; 

Probabilidades.  

• Revolução Científica: Construção Teórica do Cálculo Diferencial e Integral.  

• Introdução à História da Matemática nos Séculos XVIII e XIX.   

 

Tópicos Específicos: 

• Início da formalização do Cálculo Diferencial e Integral; Conceito de 

Grandeza Infinitamente Pequena; Conceito de Funções; Equações 

Diferenciais; Séries; Integrais Múltiplas. 

• Métodos de Resolução de Equações e o Teorema Fundamental da Álgebra. 

• Construção Teórica da Trigonometria e dos Logaritmos. 

• Geometrias Não-Euclidianas. 

• Fundamentos da Geometria. 

• A Matemática em Portugal e no Brasil. 

 

Referências Bibliográficas: 

1. Boyer, Carl B. 1977. História da Matemática, ed. em português, trad.: Elza Gomide, São 

Paulo, Ed. Ed. Blücher. 
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2. Eves, Howard. 1995. Introdução à História da Matemática, ed. em port. trad. Hygino H. 

Domingues, Campinas, Ed. da Unicamp. 

3. Fauvel, John; Gray, Jeremy. 1987. The History of Mathematics - A Reader, London, 

Macmillan Press and Open University. 

4. Grattan-Guinnes, Ivor (ed.). 1994. Companion Encyclopedia of the History and Philosophy 

of the Mathematical Sciences, London & New York, Routledge. 2 vol. 

5. Katz, Victor J. 1993. A History of Mathematics - an introduction, New York, Harper 

Collins College Publishers. 

6. Lintz, Rubens. 2007. História da Matemática. Coleção CLE – Volumes 45 e 46 – Unicamp. 

7. Roque, Tatiana. 2012. História da matemática: uma visão crítica, desfazendo mitos e 

lendas. Rio de Janeiro: Zahar, 2012. 

8. Roque, Tatiana.; Carvalho, João Bosco Pitombeira. 2012. Tópicos de História da 

Matemática. Rio de Janeiro: SBM, 2012. 

9. Struik, Dirk J. 1989. História Concisa das Matemáticas, ed. em port. trad.: João C. S. 

Guerreiro, Lisboa, Gradiva. 

 

 

DMA37- Divulgação científica em mídias sociais  

Disciplina sem pré-requisitos 

Carga horária: 15 horas 

Ementa 

• Características das principais redes e mídias sociais.  

• Técnicas de redação e gestão de conteúdo.  

• As múltiplas formas da linguagem digital (escrita, oral e visual) e as implicações para o 

conteúdo científico.  

• Hipertextualidade, hipermidialidade e as diferentes camadas informacionais do texto de 

ciência em ambiente digital.  

• Texto multimodal e a expressão textual em telas múltiplas para a divulgação científica.  
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• Algoritmos e conteúdo: uma relação complexa.  

• Nichos, redes e comunidades virtuais sobre ciências. 

 

Completar - Referências 

 

 

 

DMA34- Laboratório de comunicação científica em mídias sociais e rádios 

Disciplina sem pré-requisitos 

Carga horária: 60 horas  

Ementa 

Parte I:  

• Ciência no rádio: desafios do conteúdo em áudio.  

• Podcasts de ciência e o universo digital: pesquisa, roteiro, conteúdo e compartilhamento.  

• Técnicas de engajamento e criação de comunidades.  

• Algoritmos e mediação de conteúdo: técnicas de ampliação da audiência. 

 

Parte II:  

• Os vídeos de ciência e o universo digital: pesquisa, roteiro, conteúdo e compartilhamento.  

• Técnicas de engajamento e criação de comunidades.  

• Algoritmos e mediação de conteúdo: técnicas de ampliação da audiência. 

 

Completar – Referências 

 

 

DMA35- Prática e teoria de Jornalismo científico  

Disciplina sem pré-requisitos 

Carga horária: 30 horas  
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Ementa 

o Escrita sobre ciência.  

o Formação do jornalista de ciência.  

o Encontrar notícias sobre ciência.  

o Escrita de uma pauta sobre ciência.  

o Especificidades da literatura especializada sobre Jornalismo Científico.  

o Artigos científicos sob embargo.  

o Entrevista com pesquisadores.  

o Cobertura de congresso e eventos científicos.  

o Cobertura de controvérsias científicas.  

o Cuidados e preocupações na apuração e redação.  

o Aspectos éticos do jornalismo de ciências.  

o Exercícios práticos: avaliação, planejamento e execução de coberturas sobre 

ciência. 

 

Completar - Referências 

 

 

DMA43- Uso de Tecnologias no Ensino de Geometria 

Disciplina sem pré-requisitos 

Carga horária: 60 horas  

Ementa: 

Parte I: 

• Geometria ativada! Software dinâmico em aprendizagem, ensino e pesquisa 

o Reflexões a respeito da investigação, descoberta e demonstração 

o Fazendo a Geometria ser dinâmica na sala de aula 

o Visualização dinâmica na História: percepção, ótica e aerodinâmica 

o Os mundos da Geometria Dinâmica: desafios de design e uso 
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      Parte II: 

• Explorando Geometria Euclidiana avançada com o Geogebra 

o Uma rápida revisão de Geometria Euclidiana elementar 

o Os elementos do Geogebra 

o Os centros clássicos dos triângulos 

o Técnicas Avançadas no Geogebra 

o Círculos inscritos, circunscritos e exinscritos de um triângulo 

o Triângulos Mediais e órticos 

o Quadriláteros 

o O círculo dos nove pontos 

o O teorema de Ceva 

o O teorema de Menelau 

o Círculos e retas 

o Aplicações do Teorema de Menelau 

o Tópicos Adicionais em Geometria do Triângulo 

o Inversões em Círculos 

o O disco de Poincaré 

 

Referências Bibliográficas: 

1. King, J., & Schattschneider, D. (1997). Geometry Turned on: dynamic software in 

learning, teaching, and research (No. 41). Cambridge University Press. 

2.  Venema, G. A. (2013). Exploring advanced Euclidean geometry with GeoGebra 

(Vol. 44). American Mathematical Society. 

3. Bu, L., & Schoen, R. (Eds.). (2012). Model-centered learning (Vol. 6): Pathways 

to Mathematical Understanding Using GeoGebra. Springer Science & Business 

Media. 

4. Hall, J., & Lingefjärd, T. (2016). Mathematical Modeling: applications with 

geogebra. John Wiley & Sons. 
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5. Shaffer, D. W., & Gee, J. P. (2006). How computer games help children learn. 

New York: Palgrave Macmillan. 

 

 

DMA48- Competências e Habilidades Profissionais para o Ensino de Matemática 

Disciplina sem pré-requisitos 

Carga horária: 60 horas 

Ementa: 

 Parte I: 

o Competências profissionais para o ensino básico: referenciais teóricos.  

o Competências, conhecimentos e habilidades profissionais para o ensino básico: 

standards internacionais; normas e diretrizes, nacionais e internacionais.  

o Referenciais de programas de formação inicial ou continuada, nacionais e 

internacionais.  

o Bases nacionais de formação inicial e continuada: matrizes de competências e 

habilidades para o ensino.  

o Mentoria e observação de práticas docentes, com o uso de métricas. 

o Conhecimento pedagógico do conteúdo.  

o Domínios do conhecimento de Matemática para o ensino.  

Parte II: 

o Descrição, pautada em exemplos, dos conhecimentos, habilidades e atitudes 

relativas aos domínios do conhecimento de matemática para o ensino (ou 

conhecimento pedagógico da Matemática - CPM).  

o Correlações dos domínios e habilidades do CPM com as bases curriculares e com 

as bases nacionais de formação.  

o Observação e mensuração dos domínios do conhecimento de matemática para o 

ensino.  
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o Domínios do CPM em atividades práticas em ambiente escolar: conhecimento 

especializado do conteúdo, conhecimento do conteúdo e do currículo, 

conhecimento do conteúdo e do ensino, conhecimento do conteúdo e dos alunos, 

conhecimento do horizonte do conteúdo.  

o Relatório de observação sobre mobilização dos domínios do CPM em sala de aula. 

o Testes padronizados de CPM: itens, evidências, rubricas e devolutivas, integradas 

à formação inicial ou gestão pedagógica escolar. 

 

Referências Bibliográficas: 

1. Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content Knowledge for Teaching: 

What Makes It Special? (S. Publications, Ed.) Journal of Teacher Education, pp. 389-

407.  

2. Hill, H. C., Ball, D. L., & Schilling, S. G. (2008). Unpacking pedagogical content 

knowledge: Conceptualizing and measuring teachers' topic-specific knowledge of 

students. Journal for research in mathematics education, pp. 372-400.  

3. Penuel, W. R., & Gallagher, D. (2013). Negotiating problems of practice in research-

practice partnerships focused on design. Em B. J. Fishman, W. R. Penuel, R. Allen, & 

B. H. Cheng, Design-based implementation research: Theories, methods, and 

exemplars. (pp. 237-255). New York, NY: Teachers College Record.  

4. Developing Measures of Teachers’ Mathematics Knowledge for Teaching Author(s): 

Heather C. Hill, Stephen G. Schilling and Deborah Loewenberg Ball. Source: The 

Elementary School Journal , Vol. 105, No. 1  

5. ‘‘Mathematical knowledge for teaching’’: adapting U.S. measures for use in Ireland 

Sea ́n Delaney, Deborah Loewenberg Ball, Heather C. Hill, Stephen G. Schilling 

Deborah Zopf 

 

 

DMA15- Modelos avaliativos para a aprendizagem de Matemática 
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Disciplina sem pré-requisitos 

Carga horária: 60 horas  

Ementa: 

Parte I: 

o Integração entre avaliações educacionais e currículos.  

o Objetivos de aprendizagem.  

o Evidências válidas: critérios de validade e fidedignidade.  

o Avaliações da aprendizagem e para a aprendizagem.  

o Aspectos somativos, formativos e diagnósticos de avaliações.  

o Avaliações padronizadas: teoria clássica de testes; teoria da resposta ao item.\ 

o Modelos diagnóstico-cognitivos (CDM).  

o Modelos de avaliação baseados em evidence centered design.  

o Análise de domínios cognitivos e de conteúdos.  

o Desenhos de tarefas.  

o Interpretação das evidências.  

o Devolutivas em avaliações diagnósticas e formativas.  

o Intervenções e projetos educacionais baseadas nas evidências das avaliações. 

o Avaliações de Matemática no Brasil e no Mundo: SAEB, TIMSS, PISA, MARS. 

o Contribuições das olimpíadas para avaliação de desempenho.  

 Parte II: 

o Curriculum analytics em Matemática.  

o Learning analytics.  

o Processamento de linguagem natural de avaliação formativa. Plataformas 

adaptativas de aprendizagem: feedbacks e recomendações  

o Implementação de modelos de avaliação baseados em teoria da resposta ao item 

(uni e multidimensional).  

o Implementação de modelos diagnóstico-formativos (e.g, rule-space domain, 

DINA). 
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Referências Bibliográficas: 

1. Christodoulou, Daisy. Making good progress: the future of assessment for learning. 

Oxford: OUP, 2016. 

2. William, D. Embedded formative assessment. Indiana: Solution Tree Press. 

3. PISA. Framework. Disponível em https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa-2021-

mathematics-framework-draft.pdf 

4. TIMSS Framework. Disponível em 

https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/frameworks/framework-chapters/mathematics-

framework/ 

5. MARS Framework. Disponível em https://www.mathshell.org/ba_mars.htm 

6. Baker, F. B. (1992). Item response theory: Parameter estimation techniques. New York: 

Dekker.  

7. Hambleton, R. K. and Swaminathan, H. (1985). Item Response Theory: Principles and 

Applications. Boston: Kluwer Academic Publishers.  

8. Linden, W. J. van der and Hambleton, R. K. (1997). Handbook of Modern Item 

Response Theory. New York: Springer-Verlag.  

9. Mislevy, R. J. (2011). Evidence-centered design for simulation-based assessment 

(CRESST Report 800). Los Angeles, CA: The National Center for Research on 

Evaluation, Standards, and Student Testing, UCLA.  

10. Mislevy, R. J., & Haertel, G. D. (2006). Implications of evidence-centered design for 

educational testing. Educational Measurement: Issues and Practice, 25, 6-20.  

11. Mislevy, R. J., Rinoscnte, M. M. (2005). Evidence-centered assessment design: Layers, 

structures, and terminology (PADi Technical Report 9). Menlo Park, CA: SRI 

International and University of Maryland. 

12. Pellegrino, J. W., Chudowsky, N., & Glaser, R. (Eds.) (2001). Knowing what students 

know: The science and design of educational assessment (National Research Council’s 

Committee on the Foundations of Assessment). Washington, DC: National Academies 

Press.  
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13. Pellegrino, J. W. (2002). Understanding how students learn and inferring what they 

know: Implications for the design of curriculum, instruction, and assessment. In M. J. 

Smith (Ed.), NSF K-12 Mathematics and Science Curriculum and implementation 

centers conference proceedings (p. 76-92). Washington, DC: National Science 

Foundation and American Geological Institute. 

14. Pellegrino, J. W. (2014). Assessment as a positive influence on 21st century teaching 

and learning: A systems approach to progress. Psicología Educativa, 20, 65-77.  

15. Jimmy de la Torre and Nathan Minchen. Cognitively Diagnostic Assessments and the 

Cognitive Diagnosis Model Framework. Psicología Educativa 20 (2014), p. 89-97 

16. DINA Model and Parameter Estimation: A Didactic Jimmy de la Torre 

JOURNAL OF EDUCATIONAL AND BEHAVIORAL STATISTICS 2009 34: 115 

originally published online 11 June 2008 DOI: 10.3102/1076998607309474  

17. de la Torre, J. (2009). A cognitive diagnosis model for cognitively based multiple- 

choice options. Applied Psychological Measurement, 33, 163-183.  

18. de La Torre, J. (2011). The generalized DINA model framework. Psychometrika, 76, 

179- 199.  

19. Tatsuoka, K. K. (1983). Rule-space: An approach for dealing with misconceptions 

based on item response theory. Journal of Educational Measurement, 20, 345-354.  

20. Leighton, J. P., Gierl, M. J., & Hunka, S. (2004). The attribute hierarchy model: An 

approach for integrating cognitive theory with assessment practice. Journal of Educa- 

tional Measurement, 41, 205–236.  

21. Leighton, J. P., Gierl, M. J., Cognitive Diagnostic Assessment for Education: Theory 

and Applications (2007) 

 

 

DMA 18– Interface entre história da matemática e ensino 

Disciplina sem pré-requisitos 

Carga horária: 60 horas 
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Ementa: 

Parte I: A interface entre história da matemática e ensino de matemática 

• A educação matemática e o campo de investigação em história da 

matemática; 

• A história da matemática como área de conhecimento e sua contribuição 

para a educação matemática; 

• As questões de ordem historiográfica da história da matemática e as de 

natureza didática da educação matemática. 

Parte II: O papel da história da matemática no ensino de matemática 

• A natureza do saber matemático;  

• A construção do conhecimento matemático; 

• O mapeamento de questões de ordem histórica (epistemológica, 

axiológica e matemática) 

Parte III: A construção de interface entre história da matemática e ensino de 

matemática 

• As escolhas historiográficas e metodológicas 

• As potencialidades didáticas (e/ou pedagógicas) da história da 

matemática  

• Contexto e (re)significação das ideias matemáticas (a dialética entre 

passado e presente) 

 

Referências Bibliográficas 

1. Fauvel, J.; Van Maanem, J. (ed.) History in mathematics education: an ICMI study. 

Dordrecht: Kluwer, 2000. 

2. Mancosu, P. Philosophy of Mathematics & Mathematical Practice in the Seventeenth 

Century. New York, Oxford: Oxford University Press, 1996. 

3. Miguel, A.; Miorim, M. A. História na educação matemática: propostas e desafios. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2005. 
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4. Roque, T. História da matemática. Uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2015. 

5. Saito, F. História da matemática e suas (re)construções contextuais. São Paulo: Livraria da 

Física, SBHMat, 2015. 

6. Saito, F. História e ensino de matemática: construindo interfaces (p. 237-291). In: Flores 

Salazar, J.; Ugarte Guerra, F. (ed.) Investigaciones en educación matemática. Lima: Fondo 

Editorial PUCP, 2016.  
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Parte 3: Disciplinas Optativas 
DMA41- Matemática básica de um ponto de vista integrado 

Disciplina sem pré-requisitos 

Carga horária: 60 horas  

Ementa: 

Parte I: 

o Construção geométrica dos números reais: teoria das proporções de Eudoxo.  

o Incomensurabilidade e irracionalidade.  

o Expansões decimais, aproximações, estimativas na Aritmética.  

o Notação científica, ordens de grandeza, erros e algarismos significativos.  

o O processo diagonal de Cantor.  

o Números irracionais “notáveis”.  

o O Método da Exaustão. Quadratura de áreas planas.  

o Áreas e tangentes: de Kepler e Fermat à Voyager.  

 

Parte II:  

o Matrizes e movimentos geométricos.  

o Determinantes, áreas e volumes.  

o Interpretação geométrica da existência e unicidade de soluções de sistemas lineares.  

o Transformações afins e visão computacional.  

o Produtos internos e vetoriais em dimensões 2, 3 e 4: geometrias no plano e nos 

espaços.  

o Eixos principais: aplicações (das cônicas à visualização de dados).  

o Números complexos e geometria.  

o Transformações conformes do plano: transformações de Möbius.  

o Movimentos rígidos no plano e no espaço: ângulos de Euler e quatérnions.  

 

Referências Bibliográficas: 
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1. Axler, S., Linear Algebra done right. Springer, 2014. 

2. Lang, S. Math!: Encounters with high school students. Springer, 1985. 

3. Gelfand, I., Shen, A., Algebra. Birkhauser, 1993. 

4. Gelfand, I., Geometry. Birkhauser, 1993. 

5. Gelfand, I., Trigonometry. Birkhauser, 1993. 

6. Gelfand, I., Glagoleva, E., Shnol, E., Functions and graphs. Birkhauser, 1990. 

7. Roe, John, Elementary geometry. Oxford: Clarendon Press, 1993.  

8. Hanson, A., Cunningham, S., Visualizing quaternions. Morgan Kaufmann, 2006. 

9. Needham, T., Visual complex analysis. Clarendon Press, 1999. 

10. Yaglom, I. M., Geometric transformations. Rhode Island: AMS, 1962. 

11. E. L. Lima, Geometria Analítica e Álgebra Linear. IMPA. 

12. John Stillwell. Elements of mathematics: From Euclid to Godel. Princeton: Princeton 

University Press, 2016. 

13. Aleksandrov, A. D., Kolmogorov, A. N., Laurentiev, M. A. Mathematics: its content, 

methods and meaning. Dover, 1999. 

14. Courant and Robbins. What is mathematics? Oxford: OUP, 1996. 

15. Strogatz, S. The joy of x: A guided tour of math, from zero to infinity. Mariner Books, 

2013. 

16. Strogatz, S. Infinite Powers: How Calculus Reveals the Secrets of the Universe. Mariner 

Books, 2013. 

17. Dieudonné, Jean. A formação da matemática contemporânea. Dom Quixote, 1990.  

18. Hsiang, Wu-Yi. A concise introduction to calculus. World Scientific, 1995. 

19. Niven, Numbers: rational and irrational. MAA, 1961. 

20. M. Gelfand et al., The method of coordinates. Birkhauser, 1990. 

21. D. Pedoe, Geometry: a comprehensive course. Dover. 

22. L.-s Hahn, Complex numbers and geometry. MAA. 

23. H. Eves, A survey of geometry. Allyn & Bacon, 1972. 

24. H. Coxeter, Geometry revisited. MAA. 

25. E. Lima, P. C. Carvalho, A. Morgado, E. Wagner, A Matemática do Ensino Médio. SBM. 
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DMA44- Tópicos avançados de modelagem probabilística e estatística para a sala de aula 

Disciplina sem pré-requisitos 

Carga horária: 60 horas 

Ementa: 

 Parte I: releitura de clássicos 

o Cálculo de probabilidades e matemática discreta.  

o Modelos estocásticos 

o Estatística e Teoria da informação 

o Aspectos filosóficos 

 Parte II: outras abordagens 

o Probabilidade e psicologia comportamental 

o Pensamento inferencial na lei 

o Visualização de dados 

o Causalidade 

o Ensino de estatística 

 
Referências Bibliográficas: 
 

1. W Feller (1968) An introduction to probability theory and its applications, V1, V2. 

Wiley. 

2. P Hoel, S Port, C Stone (1972) Introduction so stochastic processes. Houghton Mifflin 

Co. 

3. S Ross (2010) Introduction to probability models. Academic Press, Elsevier. 

4. C Shannon (1948) A mathematical theory of communication. The Bell System 

Technical Journal, 27, pp. 379–423, 623–656. 
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5. B de Finetti (2008) Philosophical lectures on probability. Springer. 

6. R Jeffrey (1983) The logic of decision. The University of Chicago Press. 

7. S Kotz, N Johnson (1990) Breakthroughs in statistics, Vol I, Foundations and basic 

theory. Springer. 

8. D Kahneman, P Slovic, A Tversky (1982) Judgment under uncertainty: heuristics and 

biases. Cambridge University Press. 

9. T Gilovich, D Griffin, D Kahneman (2002) Heuristics and biases: the psychology of 

intuitive judgement. Cambridge University Press. 

10. J Kadane (2008) Statistics in the law. Oxford Univ. Press. 

11. W Cleveland (1993) Visualizing data. Hobart Press. 

12. AP Dawid (2007) Fundamentals of statistical causality. University of Sheffield. 

13. J. Pearl (2009) Causality: models, reasoning, and inference. Cambridge University 

Press. 

14. P Suppes (1970) A probabilistic theory of causality. North-Holland Publishing 

Company. 

15. D Ben-Zvi, K Makar, J Garfield (2018) International handbook of research in statistics 

education. Springer. 

16. C Batanero, E Chernoff (2018) Teaching and learning stochastics. Springer. 

17. J Garfield, D Ben-Zvi (2008) Developing student’s statistical reasoning: connecting 

research and teaching practice. Springer. 

18. R Kapadia, M Borovcnik (1991) Chance encounters: probability in education. Springer. 

 

 

DMA45- História da Probabilidade 

Disciplina sem pré-requisitos 

Carga horária: 60 horas 

Ementa: 
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• Mensuração da probabilidade. Cardano e equiprobabilidade. Pascal e Fermat: 

probabilidade como valor justo, esperança. Bernoulli e probabilidade condicional. 

• Probabilidade como atribuição coerente de incerteza. Apostas e atribuição subjetiva. Dutch 

book. Atualização coerente de probabilidades, condicionalidade em evidências. Utilidade. 

Ramsey e utilidade esperada como critério de decisão. 

• Psicologia da incerteza. Tversky e Kahneman e ciência comportamental. Valor da 

utilidade, noção de risco, preferências, racionalidade, incoerência. 

• Frequência relativa. Jacob Bernoulli e Lei Fraca dos Grandes Números. Frequentismo e 

testes de hipóteses. 

• Probabilidade como matemática. Axiomatização de Kolmogorov. Da probabilidade em 

conjuntos finitos para intervalos. Probabilidade condicional como uma variável aleatória. 

Teoria da medida. 

• Inferência inversa, de Bayes e Laplace para a estatística atual. 

• Unificação das teorias. Teorema de Bruno de Finetti, permutabilidade, simetria. 

• Algoritmos de aleatorização. Computabilidade, complexidade. 

• Chance física. Boltzmann e modelos de partículas, mecânica estatística, ergodicidade. 

Poincaré e dinâmica. Lyapunov e estabilidade. Caos quântico. 

• Probabilidade como quantificação da ignorância. Filosofia da ciência e pensamento 

inferencial: David Hume, Kant, Popper. Regra da sucessão de Laplace. Jeffrey e evidências 

incertas. 

Referência bibliográfica: 

1. P Diaconis, B Skyrm (2018) Ten great ideas about chance. Princeton Univ Press. 

 

 

DMA47- Mentalidades Matemáticas 

Disciplina sem pré-requisitos 

Carga horária: 60 horas 

Ementa: 
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Parte I:  

- Neurociência e as implicações para o ensino e a aprendizagem de matemática: 

o como nosso cérebro aprende; 

o evidências da neuroplasticidade; 

o a importância de desafio, esforço e erros para o desenvolvimento do 

cérebro; 

o mentalidades fixa e de crescimento: como as mensagens afetam a 

aprendizagem. 

Parte II: 

  - A organização do conhecimento matemático a partir de Grandes Ideias: 

• o que são Grandes Ideias 

• condutores da investigação matemática (tradução de Drivers of 

investigation - Framework) 

• atividades matemáticas multidimensionais: atividades abertas, de piso 

baixo a teto alto, com conexão de diferentes conteúdos 

Parte III:  

- Prática do pensar matemático profundo (6 semanas) 

• Atitudes matemáticas e suas relações com os documentos normativos ou 

orientações curriculares; 

• Trabalho em grupo: compartilhamento de ideias, agir como um cético. 

• Raciocínio e argumentação (Reasoning) 

• Atividades multidimensionais que incentivem aproximações criativas e múltiplas 

representações visuais 

• Senso numérico e conversas numéricas 

• Práticas de uma educação para a equidade  

Parte IV: 

 - Estratégias e Instrumentos de Avaliação (3 semanas) 

• Avaliação formativa 



                                          
__________________________________________________________________ 

 

 121 

• Avaliação para a aprendizagem 

• Tipos de avaliação para a aprendizagem (autoavaliação, avaliação por pares, 

rubrica etc.) 

 

Referências Bibliográficas: 

1. BOALER, Jo. Mentalidades Matemáticas: estimulando o potencial dos estudantes por meio 

da matemática criativa, das mensagens inspiradoras e do ensino inovador. Porto Alegre: 

Penso Editora, 2018. 256 p. Tradução de: Daniel Bueno. 

2. COHEN, Elizabeth G.; LOTAN, Rachel A. Working for equity in heterogeneous 

Classroom: Sociological theory in practice. Nova Iorque: Teachers College, 1997. 

3. DEHAENE, Stanislas. How we learn: why brains learn better than any machine. Nova 

Iorque: Penguin books, 2021.  

4. FERNANDES, Domingos. Avaliar para aprender: Fundamentos, prática e políticas. São 

Paulo: Editora Unesp, 2010. 

5. HUMPHREYS, Cathy; PARKER, Ruth. Conversas numéricas: Estratégias de Cálculo 

Mental para uma compreensão profunda da matemática. Porto Alegre: Penso, 2019. 

 

 

DMA54-Materiais didáticos no ensino de matemática 

Disciplina sem pré-requisitos 

Carga horária: 60 horas 

Ementa: 

Parte I – Conhecimento sobre material didático 

• Definição. 

• Tipos: atividade, jogo, manipulável, livro, plataforma etc. 

• Exemplos. 

Parte II – Investigação sobre o uso de materiais didáticos no ensino de matemática 

• Pesquisas científicas. 
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• Temáticas envolvidas: cotidiano, história da matemática, tecnologia etc. 

• Uso em sala de aula. 

• Relevância no ensino e na aprendizagem de matemática. 

• Processo de escolha. 

Parte III – Elaboração de materiais didáticos para o ensino de matemática 

• Considerações para o momento pré-elaboração 

• Possibilidades para elaboração. 

• Possibilidades para aplicação. 

• Possibilidades para análise de resultados. 

Parte VI – Parte prática 

• Protótipo de material didático para o ensino de matemática 

 

Referências Bibliográficas: 

1. Boaler, J. (2018). Mentalidades matemáticas: estimulando o potencial dos estudantes 

por meio da matemática criativa, das mensagens inspiradoras e do ensino inovador. 

Porto Alegre: Penso. 

2. Búrigo, E. Z.; Valente, W. R. (organizadores). (2020). Materiais didáticos e história da 

educação matemática. São Paulo: Editora Livraria da Física. 

3. Grando, R. C. (2015). Recursos didáticos na educação matemática: jogos e materiais 

manipulativos. Revista Eletrônica Debates Em Educação Científica E Tecnológica, 

5(02), 393-416. 

4. Lorenzato, S. (2009). Laboratório de ensino de matemática e materiais didáticos 

manipuláveis. In: Lorenzato, S. (Org.) Laboratório de Ensino de Matemática na 

formação de professores. Campinas: Autores Associados, 2009. 

5. Machado, N. J. (2014). Ensino de matemática: das concepções às ações docentes. In: 

Machado, N. J.; D’Ambrosio, U. Ensino de matemática: pontos e contrapontos. São 

Paulo: Summus. 
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6. Magalhães, A. P. de A. S.; Varizo, Z. da C. M. (2016). Atividades investigativas como 

uma estratégia de ensino e aprendizagem da matemática. Curitiba: Editora CRV. 

7. Mendes, I. A. (2015). História da matemática no ensino: entre trajetórias profissionais, 

epistemologias e pesquisas. São Paulo: Editora Livraria da Física. 

8. Murari, C. (2011). Experienciando Materiais Manipulativos para o Ensino e a 

Aprendizagem da Matemática. Boletim de Educação Matemática, vol. 25, núm. 41, 

dezembro.  

9. Pereira, A. C. C; Saito, F. (2018). Os instrumentos matemáticos na interface entre 

história e ensino de matemática: compreendendo o cenário nacional nos últimos 10 

anos. BOCEHM, v. 05, n.14.  

10. Ponte, J. P. da; Quaresma, M. (2012). O papel do contexto nas tarefas matemáticas. 

Interacções. n. 22. 

11. Ponte, J. P. da. (2014). Tarefas no ensino e na aprendizagem da Matemática. In: Ponte, 

J. P. da (Org.). Práticas profissionais dos professores de Matemática. Lisboa: Instituto 

de Educação da Universidade de Lisboa. 

12. Santos, I. B. dos; Búrigo, E. Z.; Valente, W. R. (organizadores). (2020). Materiais 

didáticos e história da educação matemática. São Paulo: Editora Livraria da Física, 

2020. 

13. Santos, V. de O; Correia, N. D. da S.; Nascimento, D. A. do N. (2021). Matemática nas 

estações do ano: o uso de materiais didáticos no ensino de matemática. Revista 

Paranaense de Educação Matemática, 10(21), 463-486. 

14. Silva, E. F. S. e; Albuquerque, E. S. da C.; Santos, V. de O. (2018). Produtos 

educacionais voltados para a matemática no dia a dia: “Geocampo” e “Matemática nas 

profissões”. BoEM, Joinville, v. 6, n. 10.  

15. Souza, R. F. (2013). Objetos de ensino: a renovação pedagógica e material da escola 

primária no Brasil, no século XX. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n. 49. Editora 

UFPR.  
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APÊNDICE II - Regulamento do Programa de Doutorado 

Profissional em Matemática em Rede Nacional 

Capítulo I: Dos Objetivos 

Art. 1º - Os objetivos do Programa de Doutorado Profissional em Matemática em Rede Nacional 

são: 

I- contribuir para o aprimoramento do ensino e do aprendizado da Matemática Básica por 

meio da formação de profissionais, líderes e inovadores, em atividades de docência, 

gestão escolar; 

II- formar profissionais que possam contribuir na elaboração e implementação de 

formações continuadas, currículos e avaliações;  

III- formar profissionais que possam contribuir na proposição, avaliação e execução de 

projetos e políticas educacionais na área de Matemática;  

IV- formar profissionais que atuem na divulgação e popularização da matemática.  

Art. 2º- O Programa de Doutorado Profissional em Matemática em Rede Nacional prevê aquisição 

de competências e de conteúdo matemático com vistas a habilitar o egresso ao exercício das 

seguintes atividades: 

I- promoção da melhoria do ensino básico de matemática; 

II- criação de abordagens inovadoras para o ensino da Matemática, amparadas e 

validadas por evidências científicas, com aplicações diretas em escolas e redes de 

ensino básico; 

III- produção de propostas curriculares, materiais didáticos de alto nível, métodos, 

plataformas e ferramentas de avaliação baseadas em modelos referenciados e 

potencialmente aplicáveis às diversas realidades educacionais no país; 

IV- criação, utilização e validação de tecnologias educacionais para o ensino e 

aprendizado da Matemática Básica; 
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V- elaboração e execução de projetos educacionais ou de políticas públicas, em 

diferentes escalas, envolvendo escolas e redes educacionais; 

VI- desenvolvimento de plataformas, aplicativos e softwares educacionais na área de 

matemática; 

VII- promoção de mudanças estruturais no ensino básico de Matemática, em termos de 

currículo, avaliação e formação profissional; 

VIII- criação de programas e ações de divulgação matemática, particularmente em 

espaços não-formais de aprendizado; 

IX- produção de literatura de referência sobre bases científicas, estratégias pedagógicas 

e recursos tecnológicos para o ensino e aprendizado da Matemática Básica; 

X- ampliação da popularização e a divulgação da matemática, por meio da 

comunicação e do jornalismo científico.  

 

Art. 3º - O Programa de Doutorado Profissional em Matemática em Rede Nacional é um curso 

presencial com oferta nacional, realizado por uma rede de Instituições de Ensino Superior, 

coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática, conduzindo ao título de Doutor em 

Matemática. 

Capítulo II: Da Organização Geral 

Art. 4º - A Coordenação do Programa se dará em cinco níveis:  

I- um Conselho Gestor; 

II- uma Comissão de Autoavaliação; 

III-  uma Comissão de Seleção Nacional de Ingresso; 

IV- uma Coordenação Acadêmica; 

V- Comissões Acadêmicas Locais. 

Art. 5º - O Conselho Gestor do Programa é uma comissão deliberativa, subordinada ao Conselho 

Diretor da SBM, composta por: 
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I- Presidente e Vice-Presidente da SBM em exercício; 

II- representantes indicados pelo Presidente da SBM, com mandato de quatro anos.   

Art. 6º - São atribuições do Conselho Gestor: 

I- realizar processos de indicação ao Conselho Diretor da SBM de candidatos aos 

cargos de Coordenador Acadêmico, Coordenador Adjunto, Coordenador de 

Produção de Material Didático e Coordenador da Comissão da Autoavaliação; 

II- deliberar sobre a indicação de Coordenadores Locais das Instituições Parceiras; 

III- deliberar sobre disciplinas e ementas, calendários, credenciamento e 

descredenciamento docente, programação acadêmica, atribuição de atividades 

didáticas, mediante indicações da Coordenação Acadêmica Nacional,  

IV- deliberar sobre as demandas formais dos participantes do Programa e sobre 

quaisquer casos não previstos por este Regimento; 

V- propor modificações do Regimento do Programa ao Conselho Diretor da SBM; 

VI- emitir parecer sobre o relatório anual encaminhado pela Comissão de 

Autoavaliação, a ser encaminhado ao Conselho Diretor da SBM para deliberações. 

Art. 7º - A Comissão de Autoavaliação do Programa é uma comissão executiva, subordinada ao 

Conselho Gestor, composta por representantes que atuem e/ou tenham familiaridade com as linhas 

de pesquisa do Doutorado Profmat, indicados pelo Conselho Diretor da SBM, com mandato de 

quatro anos. 

Art. 8º - São atribuições da Comissão de Autoavaliação: 

I- organizar e executar editais de recrutamento de Instituições de Ensino Superior 

Associadas; 

II- organizar e sugerir parcerias e convênios importantes para o Programa; 

III- coordenar um processo quadrienal de acreditação das Instituições Associadas, com 

base em um relatório de desempenho, para fins de renovação de seu convênio com o 

Programa; 
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IV- elaborar um relatório anual de gestão do Programa para apreciação do Conselho Gestor, 

detalhando as atividades desenvolvidas; 

V- organizar pelo menos um encontro nacional anual dos participantes da Rede;  

VI- sugerir a organização de um evento científico internacional anual com a participação 

das IES associadas para troca e colaboração; 

VII- realizar visitas anuais às IES para acompanhar o desempenho dos programas e os 

indicadores. 

 

Art. 9º - A Comissão Nacional de Seleção para o Ingresso é uma comissão executiva subordinada 

ao Conselho Gestor e a Coordenação Nacional do Doutorado Profmat, composta por membros 

indicados pelo presidente da SBM, com mandato de quatro anos, sendo permitida a recondução. 

Art. 10º - São atribuições da Comissão Nacional de Seleção para o Ingresso: 

I- definir as datas do Exame Nacional de Ingresso ao Doutorado Profmat; 

II- realizar a primeira etapa do Exame Nacional de Ingresso, analisando o currículo e o 

pré-projeto submetido pelos candidatos; 

III- divulgar os selecionados na primeira etapa e as datas da segunda fase do Exame 

Nacional de Ingresso; 

IV- realizar a prova de arguição com cada candidato individualmente; 

V- divulgar os selecionados para o Ingresso no Doutorado Profmat. 

 

Art. 11 - A Coordenação Acadêmica Nacional do Programa é uma comissão executiva, 

subordinada ao Conselho Gestor e é composta pelos seguintes membros, que terão mandatos de 

quatro anos, permitida uma recondução: 

I- o Coordenador Acadêmico, que a presidirá; 

II- o Coordenador Adjunto; 

III- o Coordenador de Produção de Material Didático; 

IV-  o Coordenador da Comissão de Autoavaliação; 
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V- dois representantes do corpo docente do Programa, eleitos pelos pares; 

Art. 12 - Os membros da Coordenação Acadêmica Nacional do Programa serão indicados pelo 

Conselho Diretor da SBM e pelo Conselho Gestor, e nomeados pelo Presidente da SBM. 

Art. 13 - São atribuições da Coordenação Acadêmica Nacional:      

I- responsabilizar-se pela boa execução das atividades de ensino do Programa; 

II- coordenar a realização das duas fases dos Exames Nacionais de Acesso  

III- elaborar e coordenar a realização da primeira fase do Exame de Qualificação; 

IV- coordenar a realização da segunda fase do Exame de Qualificação; 

V- propor ao Conselho Gestor modificações de ementas, das disciplinas e dos requisitos 

para conclusão; 

VI- coordenar a elaboração e a distribuição de material didático e de ensino pela rede; 

VII- propor ao Conselho Gestor o calendário anual, a programação acadêmica e a 

distribuição de carga didática do programa; 

VIII- manter o sistema de gestão acadêmica do programa; 

IX- coordenar a realização de atividades complementares, tais como palestras e minicursos 

nas instituições parceiras e organizar material e realizar oficinas de treinamento para 

docentes, tutores e monitores do Programa; 

X- decidir sobre solicitações de aproveitamento de disciplinas e equivalências; 

XI- elaborar relatório anual de gestão, sobre suas atividades; 

XII- executar o processo de admissão. 

Art. 14- A Comissão Acadêmica Local é uma comissão executiva, composta pelos seguintes 

membros e com os respectivos mandatos: 

I- um Coordenador Local, com mandato de quatro anos, que a presidirá; 

II-  dois representantes docentes eleitos pelos seus pares, com mandato de quatro anos;  

III-  um representante discente, também eleito pelos seus pares, com mandato de dois anos. 



                                          
__________________________________________________________________ 

 

 130 

Art. 15- O Coordenador Local será indicado pela direção da IES associada, entre os seus docentes 

com grau de doutor credenciados no Programa. A escolha do novo coordenador local deverá ser 

informada a Coordenação Acadêmica Nacional.  

Art. 16- São atribuições da Comissão Acadêmica Local:   

I- responsabilizar-se pela boa execução das atividades do Programa na Instituição 

Associada; 

II- propor, a cada período, a programação acadêmica local e a distribuição de carga 

didática entre os membros do quadro docente local do Programa; 

III- propor credenciamento e descredenciamento de docentes; 

IV- representar, na pessoa do Coordenador Local, o Programa junto aos órgãos colegiados 

de pós-graduação na Instituição Associada; 

V- organizar atividades complementares, tais como palestras e oficinas a serem realizadas 

no âmbito do programa; 

VI- elaborar um relatório quadrienal de avaliação do programa e relatórios anuais de 

gestão; 

VII- organizar na Instituição Associada de forma unificada com a Coordenação Nacional a 

realização da primeira etapa do Exame de Qualificação; 

VIII- promover a realização da segunda etapa do Exame de Qualificação na Instituição 

Associada; 

IX- organizar na Instituição Associada a Seleção Unificada para o Ingresso, em 

concordância com a Comissão Nacional de Seleção para o Ingresso; 

X- decidir sobre solicitações de trancamento e cancelamento de disciplinas. 

Capítulo III: Da Admissão Discente no Programa 

Art. 17 - A admissão de alunos no programa se dará por meio do Exame Nacional de Ingresso, 

que será realizado em duas etapas, podendo a primeira etapa consistir também de uma prova 

escrita, a critério da Comissão Nacional de Seleção para o Ingresso. 
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Art. 18 - O Exame Nacional de Ingresso terá duas etapas: 

I-  Etapa 1: consistirá em Análise Curricular e Avaliação do Pré-projeto apresentado no 

ato da inscrição, podendo também esta etapa consistir em uma prova escrita individual 

unificada a critério da Comissão Nacional de Seleção para o Ingresso.  

II- Etapa 2: consistirá em uma prova individual de arguição avaliada pela Comissão 

Nacional de Seleção para o Ingresso. 

Art. 19 - A Análise Curricular e a Avaliação do Pré-Projeto ficarão a cargo da Comissão Nacional 

de Seleção para o Ingresso. 

Parágrafo único. Caso a Comissão Nacional de Seleção para o Ingresso opte por também fazer 

uma prova escrita na primeira etapa, sua elaboração e correção ficarão a cargo desta Comissão em 

conjunto com a Coordenação Acadêmica Nacional. Caberá ainda às Comissões Acadêmicas 

Locais a aplicação e organização da prova em cada um dos respectivos polos das IES Associadas.   

Art. 20- A aprovação dos candidatos na primeira etapa não garante a seleção para o ingresso, 

devendo o candidato realizar a segunda etapa de avaliação. 

Art. 21 - O Exame Nacional de Ingresso será feito anualmente de forma unificada e organizado 

pela Coordenação Acadêmica Nacional.  

Art. 22- O número de vagas em cada ponto de atendimento de cada Instituição Associada, o 

calendário e os locais dos exames de seleção e as normas de sua realização serão fixadas 

anualmente através de edital.  

Art. 23- A inscrição para realização do Exame Nacional de Ingresso se dará nos termos do Edital 

de Admissão. 

Art. 24- Todos os aprovados no Exame Nacional de Ingresso poderão se matricular no Programa 

de Doutorado Profissional em Matemática em Rede Nacional, desde que possuam ou estejam 

prestes a obter grau de Mestre em Matemática conferido por instituição reconhecida pelo MEC ou, 

a critério da Comissão Acadêmica Local, possuam formação matemática equivalente.  
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Parágrafo único. Em casos excepcionais, a matrícula pode ser condicionada à comprovação de 

conclusão do curso de mestrado no prazo de seis meses após o início do curso de doutorado, desde 

que aprovado pela Coordenação Acadêmica Nacional e Comissão Acadêmica Local. 

Art. 25- A seleção de alunos se dará pela classificação dos candidatos aprovados por sua nota, 

considerados os locais de oferta separadamente, até o limite do número de vagas oferecidas por 

cada Instituição Associada.  

Parágrafo único. Os candidatos que obtiverem ingresso aprovado em mais que um local de oferta 

serão admitidos conforme a sua preferência, indicada no ato da inscrição. 

Capítulo IV: Das Atividades Curriculares, Exames de Qualificação e Avaliação 

Art. 26- O Programa de Doutorado prevê 900 horas de atividades didáticas obrigatórias incluindo 

disciplinas obrigatórias básicas, disciplinas obrigatórias específicas, disciplinas eletivas e três 

disciplinas de elaboração de produto e/ou tese original. 

Art. 27- As descrições, ementas e bibliografias das disciplinas do Programa serão discriminadas 

em um Catálogo de Disciplinas, a ser elaborado e revisado anualmente pela Coordenação Nacional 

Acadêmica e aprovado pelo Conselho Gestor. 

Art. 28- Até 40% das disciplinas do Programa podem ser ministradas à distância, conforme a 

Portaria 2.117 do MEC de 06 de dezembro de 2019. 

Art. 29- A forma e os critérios de avaliação de disciplinas são responsabilidade do docente 

encarregado, devendo prever pelo menos um exame final.   

Art. 30- A presença nas atividades presenciais das disciplinas é obrigatória, sendo necessário pelo 

menos 75% de presença para aprovação. 

Art. 31- As disciplinas à distância, que porventura sejam ofertadas, serão organizadas por uma 

equipe central formada por: 
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I- um docente para toda a rede, que será o coordenador; 

II- tutores; 

III- membros do corpo docente de cada Instituição Associada onde a disciplina ocorrerá. 

Art. 32- Caberá ao coordenador da equipe central mencionada no Art. 31 a organização da parte 

à distância da disciplina, incluindo a organização de material didático e da avaliação da disciplina.  

Art. 33 - O produto e/ou tese final será desenvolvida em três disciplinas obrigatórias, que serão 

oferecidas respectivamente, no quinto, sexto e sétimo semestres e serão realizadas pelo discente 

sob a supervisão de seu orientador.  

Art. 34- O Exame Nacional de Qualificação consistirá em duas etapas:  

I- a primeira etapa é um exame nacional escrito, realizado duas vezes por ano, 

simultaneamente em todos os pontos de atendimento para tal designados nas 

Instituições Associadas; 

II- a segunda etapa consistirá em uma defesa oral do produto e/ou tese que está sendo 

desenvolvido pelo discente, e será avaliada por uma banca de avaliação.  

Art. 35- A elaboração e a correção da primeira fase do Exame Nacional de Qualificação são 

responsabilidade da Coordenação Acadêmica Nacional do Programa e a sua aplicação na 

Instituição Associada é responsabilidade da Comissão Acadêmica Local. 

Art. 36- A primeira fase do Exame Nacional de Qualificação versará sobre o conteúdo das 

disciplinas básicas obrigatórias do programa: DMA11, DMA12, DMA13, DMA14, conforme 

definidas no Catálogo de Disciplinas, e incluirá uma prova dissertativa e uma prova de múltipla 

escolha.  

Art. 37- Os detalhes da elaboração, a logística de execução e correção e os critérios de correção e 

aprovação no exame serão objeto de portaria específica do Coordenador Acadêmico do Programa, 

a ser homologada pelo Conselho Gestor. 
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Art. 38- A cada exame de qualificação será atribuído um único grau, Aprovado ou Reprovado, 

contemplando o desempenho em ambas as provas.   

Art. 39- Após aprovação na primeira etapa do exame de qualificação, o discente deverá ser 

aprovado na segunda etapa do exame de qualificação: 

I- que consistirá na defesa oral da pesquisa e/ou produto que está sendo desenvolvido pelo 

discente; 

II- que deverá ser realizada até 12 meses após a conclusão da primeira fase do exame de 

qualificação. 

 

Art. 40- A defesa oral da pesquisa e/ou produto que está sendo desenvolvido pelo discente prevista 

na segunda etapa do exame de qualificação deverá ser avaliada por uma banca examinadora 

qualificada, e será composta de 5 membros, dos quais pelo menos 3 doutores, incluindo o 

orientador de Tese, e com pelo menos 2 (dois) membros externos a Instituição Associada em que 

acontecerá a defesa.  

Parágrafo único. A composição da banca examinadora da segunda etapa do Exame de 

Qualificação tem que ser aprovada pela Comissão Acadêmica Local da Instituição Associada antes 

da realização da defesa oral.  

Art. 41- O discente poderá reprovar apenas uma vez em qualquer etapa do exame de qualificação. 

O discente que reprovar duas vezes em qualquer etapa do exame de qualificação será desligado do 

Programa de Doutorado Profmat.  

Parágrafo único. Em casos excepcionais e com ampla justificativa, a Coordenação Acadêmica 

Nacional poderá permitir uma terceira tentativa. 

 
Art. 42- O discente deverá ser aprovado após o primeiro ano em um exame de proficiência de 

idiomas, que poderá ser escolhido dentre as seguintes opções: espanhol, francês e inglês.  
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Parágrafo único. A aplicação de cada exame e/ou o aproveitamento do resultado de algum exame 

de proficiência reconhecido já feito anteriormente pelo discente será responsabilidade da Comissão 

Acadêmica Local da respectiva IES.  

 

Art. 43 - Quando ocorram três reprovações em disciplinas a matrícula será cancelada e o aluno 

será desligado do Programa. 

 

Capítulo V: Dos Prazos, Aproveitamento de Disciplinas, Conclusão  

Art. 44- O discente tem prazo máximo de 60 meses para integralização do curso. 

Art. 45- O aproveitamento de, no máximo, quatro disciplinas poderá ser concedido a critério da 

Coordenação Acadêmica Nacional. A decisão sobre aproveitamento nessas disciplinas poderá ser 

baseada em uma prova elaborada para este fim. 

 Art. 46- Para conclusão do Curso, o discente deverá: 

I- totalizar as 900 horas em disciplinas, incluindo todas as disciplinas obrigatórias; 

II- ser aprovado nas duas etapas do Exame de Qualificação; 

III- ser aprovado no Exame de Proficiência de Idioma; 

IV- ser aprovado pela Banca na Defesa Oral do produto e/ou tese original. 

Parágrafo único. Caso o discente tenha realizado estágio de doutorado sanduíche, ele poderá ser 

liberado dos créditos das disciplinas optativas e dos estágios de pesquisa nos semestres relativos à 

realização do doutorado sanduíche, a critério da Comissão Acadêmica Local.  

Art. 47- O grau de Doutor em Matemática será concedido ao Candidato ao Doutorado cuja tese 

ou produto original, orientado por um membro habilitado do Corpo Docente do Programa, for 
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aprovado por uma Banca Examinadora qualificada, denominada Banca de Doutorado, aprovada 

pela Comissão Acadêmica Local. 

§1° - A tese ou produto originado do Doutorado deverá apresentar característica de 

originalidade e importar em real contribuição no tema pesquisado. 

§2° - A banca de Doutorado será composta de 5 (cinco) membros, sendo no mínimo 3 

doutores, incluindo o orientador de Tese e/ou produto, e com pelo menos 2 (dois) membros 

externos à IES Associada do discente. 

§3° - Do processo de pedido de banca deve constar o nome de todos os membros, 

anexando-se o currículo de cada membro externo ao programa. 

§4° - O processo de pedido de banca deve conter uma cópia da Tese e/ou produto de 

Doutorado e a defesa só poderá ser realizada após a aprovação da banca. 

§5° - As publicações parciais e/ou patentes do candidato, ocorridas durante a realização do 

trabalho de tese ou produto, não invalidam a originalidade destas. 

Art. 48- A Defesa de Tese ou Produto de Doutorado deve observar os seguintes procedimentos 

administrativos e acadêmicos: 

I- as defesas de Teses ou Produtos deverão ser públicas com divulgação prévia do local e 

horário de sua realização; 

II-  o ato da Defesa de Tese ou Produto e seu resultado deverá ser homologado pela 

Comissão Acadêmica Local; 

III-  a Tese e/ou o produto final deverá estar no idioma português ou inglês, mediante a 

aprovação da Comissão Acadêmica Local.  
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Capítulo VI: Do Credenciamento de Docentes 

Art. 49- O corpo docente do Programa é composto por:  

I- membros do quadro docente das Instituições Associadas, com formação e experiência 

adequada aos objetivos pedagógicos do programa, credenciados pelo Conselho Gestor; 

II- Coordenador Acadêmico; 

III-  Coordenador Adjunto; 

IV- Coordenador da Comissão de Autoavaliação; 

V-  Coordenador de Produção de Material Didático; 

VI-  outros membros da comunidade, com o título de doutor. 

Parágrafo único. Em situações de excepcionalidade, poderão fazer parte do corpo docente 

também outros membros da comunidade que não possuam título de doutor, mas tenham notório 

saber em alguma área técnica do Doutorado com experiência comprovada em pesquisa aplicada 

ao desenvolvimento e inovação em temas relacionados à proposta, credenciados pelo Conselho 

Gestor, respeitando o limite de 30% previsto no regimento da Capes.  

Art. 50- O credenciamento de docentes se dá:  

I- a partir de solicitação circunstanciada de credenciamento do docente pela Comissão 

Acadêmica Local de sua Instituição, ou da direção da Instituição Parceira no caso de novos 

Parceiros, dirigido ao Conselho Gestor do programa. 

II- por iniciativa do Conselho Gestor. 

Art. 51- O descredenciamento de docentes do Programa se dá: 

I- por solicitação circunstanciada da respectiva Comissão Acadêmica Local ao Conselho 

Gestor, uma vez aprovada; 
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II- automaticamente, após o período do credenciamento; 

III- por decisão específica do Comitê Gestor.   

Capítulo VII: Da Inclusão e Acreditação de Instituição Associada 

Art. 52 - A inclusão de Instituições Associadas no Programa se fará por meio de edital, em que as 

Instituições de Ensino Superior interessadas se inscreverão, descrevendo a infraestrutura física, 

material e o corpo docente disponível para participação no Programa.  

Parágrafo único. Em casos excepcionais, a critério do Conselho Gestor, poderão ser convidadas 

a participar do edital de convocação de instituições associadas de ensino superior que apresentem 

uma contribuição potencial relevante à atuação da rede, desde que preservada a gratuidade do 

Programa.   

Art. 53- O processo de avaliação e seleção de uma Instituição Associada será conduzido pela 

Conselho Gestor do programa, com base em parecer da Comissão de Autoavaliação, que avaliará, 

em particular, a adequação da infraestrutura e do corpo docente da instituição e a conveniência 

geográfica da proposta.  

Art. 54- Concluída a seleção de propostas de Instituições Associadas, a SBM apresentará convites 

formais às Instituições selecionadas. A participação se dará por meio de convênios a ser celebrados 

entre a SBM e a Instituição selecionada, que se considerarão efetivados após aprovação destes nos 

colegiados competentes da Instituição e sua assinatura pelo dirigente da Instituição e pelo 

Presidente da SBM. 

Art. 55- Os convênios entre a SBM e as Instituições Associadas devem estabelecer a inclusão dos 

discentes do programa que forem admitidos para aquela Instituição como membros regulares do 

corpo discente de pós-graduação da Instituição Associada e a emissão de Diplomas do programa 

pela Instituição Associada. 
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Art. 56- Após a efetivação do convênio de parceria, a Instituição Associada encaminhará ao 

Conselho Gestor as solicitações de credenciamento de docentes, e a sua indicação de Coordenador 

Local. O Coordenador Local organizará a eleição dos outros membros da Comissão Acadêmica 

Local. 

Art. 57 - Os convênios entre a SBM e as Instituições Associadas terão validade de quatro anos, e 

sua renovação estará sujeita a um processo de acreditação, em que a participação da Instituição 

Associada no Programa será avaliada pela eficácia de sua contribuição ao Programa e pela 

manutenção de condições de oferta adequadas dos pontos de vista de infraestrutura física, material 

e pela presença continuada de corpo docente qualificado. 

Art. 58- O Corpo docente do programa deve incluir, em cada instituição associada, pelo menos 

cinco membros, sendo pelo menos três com grau de doutor.  

Capítulo VIII: Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 59 - Este regimento entra em vigor a partir da data de sua homologação pelo Conselho Diretor 

da SBM. 

Art. 60- O funcionamento do Programa em cada Instituição Associada fica sujeito aos 

regulamentos pertinentes das Instituições Associadas, nos termos a ser estabelecidos nos 

respectivos Convênios.   

Art. 61- O presente Regimento poderá ser revisto, por iniciativa do Conselho Gestor, garantida a 

participação do corpo docente do programa. Mudanças regimentais deverão ser aprovadas pelo 

Conselho Diretor da SBM. 

Art. 62 – Todos os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Gestor, com possibilidade de 

recurso ao Conselho Diretor da SBM. 
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APÊNDICE III – Regras de Credenciamento  

Art. 1º Para credenciamento, o docente interessado deverá satisfazer os seguintes requisitos: 

I- estar vinculado a alguma das IES associadas ao Programa de Doutorado Profmat; 

II- possuir o título de Doutor; 

III- possuir uma produção bibliográfica ou tecnológica com impacto real e potencial e 

que possua aderência às linhas de pesquisa do programa de Doutorado Profmat nos 

últimos cinco anos; 

IV- apresentar formulário para credenciamento e uma declaração de intenções ou 

interesses em ensino, pesquisa, e orientação que justifique o pedido e explicite a 

disponibilidade do proponente para: ministrar aulas em um ciclo de até 04 anos, 

orientar em um ciclo de até 04 anos, e participar de reuniões de colegiado da IES 

associada a qual estará vinculado. 

 

Parágrafo único.  Em situações de excepcionalidade, o docente que não possua título de Doutor 

e/ou não esteja vinculado a alguma das IES associadas ao Programa, poderá ser credenciado ao 

Programa se ele possuir notório saber em alguma área técnica do Doutorado Profmat com 

experiência comprovada em pesquisa aplicada ao desenvolvimento e inovação em temas 

relacionados à proposta. Tais casos deverão ser submetidos à Comissão Acadêmica Nacional para 

aprovação. A participação de tais docentes está limitada pelas normativas da Capes;  

 

Art. 2º O credenciamento, uma vez aprovado, terá duração de 04 anos; 

 

Art. 3º Para o credenciamento como docente permanente, é desejável que o(a) docente tenha 

experiência com orientações de mestrado.  

 

Art. 4º O recredenciamento do(a) docente ocorrerá se o(a) docente: 

I- manifestar interesse; 
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II- tiver ministrado disciplinas e/ou orientado estudantes no Doutorado Profmat a cada 

quatro anos; 

III- possuir pelo menos cinco produções bibliográficas ou tecnológicas com impacto (real 

e potencial) e que possua aderência às linhas de pesquisa do programa de Doutorado 

Profmat nos últimos cinco anos; 

IV- apresentar formulário para credenciamento e uma declaração de intenções ou interesses 

em ensino, pesquisa, e orientação que justifique o pedido e explicite a disponibilidade 

do proponente para: ministrar aulas em um ciclo de até 04 anos, orientar em um ciclo 

de até 04 anos, e participar de reuniões de colegiado da IES à qual estiver vinculado(a). 

 

Art. 5º O descredenciamento do(a) docente poderá ocorrer por solicitação deste(a).  

 

Art. 6º Docentes credenciados poderão orientar, no máximo, 2 (dois) alunos por ano de ingresso, 

não podendo exceder 7 (sete) orientandos simultaneamente, contando todos os programas que 

esteja credenciado. 


