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1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

Mantenedora Ministério da Educação 

Nome de Fantasia MEC 

Instituição Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Pernambuco. 

CNPJ 10.767.239/0001-45 

Razão Social Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de 
Pernambuco 

Nome de Fantasia IFPE 

Campus Reitoria – Diretoria de Educação a Distância 

Esfera Administrativa Federal 

Categoria Pública Federal 

Endereço (Rua, Nº) Av. Professor Luiz Freire, 500, Cidade Universitária 

Cidade/UF/CEP Recife/PE – CEP: 50740-540 

Telefone/Fax (81) 3038-2299 ramal 2065 

E-mail de contato direcaogeral@ead.ifpe.edu.br 

Sítio do campus www.dead.ifpe.edu.br/dead 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:direcaogeral@ead.ifpe.edu.br
http://www.dead.ifpe.edu.br/dead
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2 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CURSO  

 

1 Denominação Curso de Especialização em Ensino de Matemática no 
Ensino Médio 

2 Nível Pós-Graduação Lato Sensu 

3 Modalidade Educação a Distância 

4 Forma Não se aplica 

5 Habilitação ou ênfase Não há 

6 Titulação Especialização em Ensino de Matemática no Ensino 
Médio 

7 Carga Horária total (CH) 360h 

8 Total Horas-Aula 360h 

9 Período de Integralização 18 meses   

10 Forma de Acesso Processo Seletivo – Edital de Seleção de Discentes 

11 Número de vagas por polo 30 

12 Turno/polo Não se aplica 

13 Regime de Matrícula Anual 

14 Periodicidade Letiva Não se aplica 

15 Dimensão das turmas 
teóricas e práticas 

30 

16 Início do curso 2015.1 
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Trata-se de:   (  ) Apresentação Inicial PPC       ( X  ) Reestruturação do PPC 

STATUS DO CURSO 

(    ) Aguardando autorização do Conselho Superior 

( X ) Autorizado pelo Conselho Superior – Resolução nº 065/2013 Ad referendum 

(    ) Aguardando reconhecimento do MEC a partir de 17/12/2010. 

(    ) Reconhecido pelo MEC (Citar ato legal de reconhecimento) 

(    ) Aguardando renovação de reconhecimento a partir de ...(3 anos após o 

reconhecimento)   
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3 POLOS DE APOIO PRESENCIAL 

 

POLO ÁGUAS BELAS 

Escola João Rodrigues Cardoso 
Av. Cel. Alfredo Duarte, s/n, Centro, Águas Belas – PE, CEP:55340-000. 
polo.aguas.belas@ead.ifpe.edu.br 
(87)3775-3927/(87)9118-5260/(87)3775-3927 

COORDENADOR:  

Ana Esmeralda de Siqueira Espinhara 
anaesmeralda_espinhara@hotmail.com 
(87)3775-1056 
 

 

 

POLO CARPINA 

Polo São José 

Escola José de Lima Junior 

Av. Agamenon Magalhães, s/n 

Bairro São José Carpina PE 

CEP 55815060 

Telefone: (81) 36228944 

E-mail: polocarpina@gmail.com  

E-mail  escolajosedelimajunior 

COORDENADOR: 

Manoel Terencio dos Santos  - 97683978 

TUTOR PRESENCIAL: 

Janaina Chaves de Lima - 98681368 

Patrícia Gomes Ribeiro - 86526204 

mailto:polo.aguas.belas@ead.ifpe.edu.br
mailto:polocarpina@gmail.com


10 

 

Simone Nunes Silva – 97131039 

POLO PALMARES 

 Núcleo de Tecnologia Educacional de Palmares 
Av.José Américo de Miranda, S/N, Centro, Palmares – PE, CEP:55540-000 
polopalmares@gmail.com 
(81)3661-8175/(81)3673-1013 

COORDENADOR: 

Macir Reinaldo da Silva 
macirvictor@hotmail.com 
 

TUTOR PRESENCIAL: 

Luiz Henrique 

 

 

POLO DE PESQUEIRA 

Polo UAB Monsenhor Fausto de Souza Ferraz 
Av.Ésio Araújo, nº 17, Centro, Pesqueira – PE, CEP:55200-000 
uabpolopesqueira@yahoo.com.br /  polopesqueira@gmail.com 
(87)3835-8771/(87)3835-8771 

COORDENADOR: 

Lucí Ferreira Leite 
lucifleite@hotmail.com 
(87)3835-8771 
 

TUTOR PRESENCIAL: 

Antonio Marinho de Sobral 
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POLO SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 

Escola Padre Zuzinha 
Av. 29 de Dezembro, n° 258, Centro, Santa Cruz do Capibaribe – PE, CEP:55190-000 
polo.uab.scc@gmail.com 
(81)3759-8221 

COORDENADOR: 

Jaqueline Alves de Lira 
jaquelinealira@gmail.com 
 

POLO SANTANA DO IPANEMA 

Polo UAB – Santana do Ipanema 
Praça Dr. Adelson Issac de Miranda, n°242, Centro, Santana do Ipanema – AL, 
CEP:57500-000 
(82)3621-1458 /3621-1824/(82)9969-2035/(82)3621-1519 

COORDENADOR: 

Margarete Vaz da Costa 
margarete.v.cm@hotmail.com 
(82)3621-1458 
 

TUTOR PRESENCIAL: 

Elissandra Rodrigues Silva Vieira 
 
Paulo André Araújo 
 
Salete de França Machado Soares 
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4 JUSTIFICATIVA 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), 

referência para o Estado em qualidade na educação tecnológica, com participação 

expressiva em atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão tem 

desenvolvido iniciativas visando à formação de educadores nas várias modalidades de 

ensino, bem como, o desenvolvimento de novas tecnologias educacionais. 

 Diversos relatórios produzidos pelo MEC indicam um preocupante déficit na 

formação de professores da  Educação  Básica, especialmente nas áreas das ciências 

exatas especificamente matemática. As projeções são pessimistas e o termo que vem 

sendo utilizado é um eminente “apagão” de professores. Dessa forma, muitas têm sido 

as iniciativas governamentais com o objetivo de sanar essas deficiências e este curso 

se insere nesse contexto. 

 Com o objetivo dirimir lacunas na formação de professores, os institutos de 

educação tecnológica passam a desenvolver ações que estimulem a formação de 

professores para a rede de educação brasileira. Essas ações pressupõem uma forte 

conexão entre o ensino e a pesquisa, que pode ser concretizada em um curso de pós-

graduação. 

 Uma formação em nível de especialização possibilita ao professor o 

desenvolvimento de competências exigidas em seu dia-a-dia na escola. Além da 

necessidade de enfrentar os desafios das mudanças tecnológicas, o professor precisa 

estar apto a enfrentar a reorganização e seleção de diferentes conteúdos e métodos 

que atendam as características do mundo do trabalho e suas relações com o sistema 

educacional, por se caracterizarem como efetivos agentes executores das reformas 

educacionais, daí sua importância nos processos de mudança e a justificativa 

inquestionável para investimentos nos programas de formação e capacitação. 

 A produção de conhecimento e a experiência adquirida na área da educação 

técnica têm aberto novas possibilidades no ensino tecnológico e no ensino a distância, 

neste sentido, o presente projeto visa validar a utilização de um ambiente educacional, 

para uso no suporte a Educação a  Distância nas várias formas de Educação Continuada 

para docentes da Educação Básica. 
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 Ao oferecer um curso de Pós-graduação na área de Ensino de Matemática para 

o Ensino Médio, pretende-se integrar professores que ministram as disciplinas de 

Matemática para que se tornem promotores de mudanças no contexto da sala de aula. 

Ao trabalhar a proposta de utilização de projetos como aspecto transversal do curso, 

os professores vivenciarão metodologias de ensino inovadoras, que possibilitem, não 

apenas uma reflexão, mas, uma maior discussão em torno dos conteúdos e das 

alternativas didáticas envolvidas. 

 A reflexão metodológica pretendida no curso remete à utilização de 

metodologias ativas e participativas, tendo as tecnologias da informação e 

comunicação como recursos no processo de ensino e aprendizagem as quais poderão 

ser usadas: 

 Como ferramentas transversais ao currículo; 

 Na partilha de experiências/ recursos/ saberes no seio da comunidade 

educativa; 

 Na valorização de uma prática avaliativa indutora da melhoria da 

qualidade dos processos educativos; 

 No estímulo às estratégias pedagógicas promotoras de metodologias 

inovadoras; 

 Na adoção de práticas que levem ao envolvimento dos alunos em 

trabalho prático com TIC; principalmente visando à transposição da 

teoria para a prática; 

 Na mudança de práticas, com a integração de ferramentas de 

comunicação e interação à distância; 

 No prolongamento dos momentos de aprendizagem no tempo e no 

espaço, fomentando a disponibilização on-line de recursos educativos; 

 No desenvolvimento de atividades que potencializem a sua utilização 

em contextos multi e interdisciplinares. 
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 Pensando em ambientes virtuais de aprendizagem e nas unidades curriculares, 

temos que, além dos aspectos homem-máquina, levar em consideração aspectos 

cognitivos da aprendizagem em relação ao usuário aluno, e ainda, sociais e 

epistemológicos em relação ao usuário professor.  Atualmente os ambientes virtuais 

de aprendizagem têm produzido excelentes ferramentas que auxiliam a interação 

requerida no processo de construção do conhecimento. 

 Estabelece-se, assim, uma estrutura norteadora para o curso proposto. Os 

participantes vivenciarão metodologias de ensino que consideram os aspectos 

históricos filosóficos, culturais e cognitivos necessários à criação de um saber próprio e 

ao entendimento das aplicações do conhecimento. Por outro lado, o professor ficará 

capacitado para analisar, refletir e criticar conteúdos curriculares básicos, promovendo 

escolhas didáticas e tecnológicas adequadas à realidade da sua escola e à formação 

global do educando. 

 

5 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

5.1 Do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE 

A Lei 11.892, publicada em 29/12/2008, criou, no âmbito do Ministério da 

Educação, um novo modelo de instituição de educação profissional e tecnológica. Este 

modelo, dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, criados a partir do 

potencial instalado nos CEFETs, escolas técnicas e agrotécnicas federais e escolas 

vinculadas às universidades federais, gera e fortalece as condições estruturais 

necessárias ao desenvolvimento educacional e socioeconômico do Brasil. 

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) é 

uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, gozando, na forma da lei, 

de autonomia pedagógica, administrativa e financeira, tendo como marco referencial 

de sua história institucional um contínuo processo de evolução, que acompanha o 

processo de desenvolvimento de Pernambuco, da Região Nordeste e do Brasil. 

A evolução do IFPE, aliada ao novo contexto regional, apontam para um 

posicionamento estratégico, sua transformação em Institutos Federais de Educação, 
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Ciência e Tecnologia – IFET. Esta nova forma de organização institucional de Instituto 

representa a visão de futuro do IFPE e se constitui no elemento mobilizador da 

comunidade para o comprometimento com a continuidade de seu crescimento 

institucional necessário para acompanhar o perfil atual e futuro do desenvolvimento 

de Pernambuco e da Região Nordeste. 

Em Pernambuco, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPE) 

foi constituído por nove campi, a partir da adesão das antigas Escolas Agrotécnicas 

Federais de Barreiros, Belo Jardim e Vitória de Santo Antão e a construção dos campi 

de Afogados da Ingazeira, Caruaru e Garanhuns, que se uniram com as unidades do 

antigo CEFET-PE de Recife, Ipojuca e Pesqueira (MELO apud PDI, 2009), além de uma 

unidade de Educação a Distância, Diretoria Sistêmica vinculada diretamente à Reitoria. 

Atualmente, abrange uma área total de 3.120.000 m2, dos quais 103.668 m2 são de 

área construída, utilizada para o desenvolvimento de suas atividades de ensino, 

pesquisa, extensão, produção, desporto, lazer e cultura. 

O Instituto tem a missão de promover a justiça social, a equidade, o 

desenvolvimento sustentável com vistas à inclusão social, assim como a busca de 

soluções técnicas e geração de novas tecnologias, respondendo, de forma ágil e eficaz, 

às demandas crescentes por formação profissional, por difusão de conhecimentos 

científicos e de suporte aos arranjos produtivos locais. 

O IFPE representa um dispositivo da sociedade, cuja função é contribuir com o 

desenvolvimento educacional e socioeconômico do conjunto de regiões dispostas no 

território pernambucano, a partir do conhecimento de um público historicamente 

colocado à margem das políticas de formação para o trabalho, da pesquisa e da 

democratização do conhecimento, considerando a comunidade em todas as suas 

representações (PDI, 2009, p. 16). Dispõe de um corpo docente, técnico, 

administrativo e pedagógico qualificado e infraestrutura física que lhe possibilitam 

oferecer um ensino diferenciado e refinado para a sociedade pernambucana. Enfim, 

configura-se como uma importantíssima ferramenta do governo federal para 

promover a ascensão social daqueles que, através do conhecimento, buscam uma 

melhor qualidade de vida. 
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As ações desenvolvidas pelo IFPE em seus cursos zelam pela indissociabilidade 

entre os eixos do ensino, da pesquisa e da extensão, como se pode verificar no breve 

histórico a seguir: 

No ensino, a utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação para o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas da Educação a Distância, através da 

utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle para interação com os 

estudantes, tutores e professores através de várias ferramentas baseadas nas 

Tecnologias Educacionais, tais como: Fóruns, Chats, Wikis, Envio e correção de 

Arquivos Online, Questionários Online, Hot Potatoes, entre outros. Além disso, a 

existência do estúdio para realização e gravação de videoaulas e para a 

webconferências com os estudantes em vários polos de apoio presencial. Ainda no 

âmbito do ensino, a Diretoria de Educação a Distância – DEaD tem contado com uma 

equipe multidisciplinar responsável pela elaboração de materiais impressos e 

audiovisuais para os estudantes de todos os cursos oferecidos. É possível ainda citar a 

existência de um programa de capacitação inicial e continuada na área de educação a 

distância, ministrado a todos os tutores, professores, coordenadores e demais 

envolvidos com a realização da EaD no IFPE. 

No ano de 2012, o IFPE recebeu o caminhão-escola da rede de ofertas de 

cursos técnicos a distância do governo federal, a Rede e-Tec Brasil. Este é planejado de 

modo itinerante para que, ao passar nos polos de apoio presencial dos municípios que 

recebem a EaD do IFPE, os estudantes possam realizar práticas e estudos em 

laboratórios especializados dentro deste caminhão. 

Além disso, a equipe envolvida com o ensino tem dado contínua manutenção, 

avaliação e atualização dos 03 (três) cursos superiores, do curso de especialização lato 

sensu e dos 04 (quatro) cursos técnicos oferecidos pelo IFPE na modalidade de 

educação a distância. 

Na pesquisa, o desenvolvimento da Pesquisa no IFPE é conduzido dentro de 

parâmetros compatíveis com a proposta pedagógica do Instituto e dentro de uma 

Visão Verticalizada que integre os níveis de formação profissional médio, superior e de 

pós-graduação, considerando: 
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 A emergência de tecnologias, entendidas no seu sentido lato, que 

promovam o desenvolvimento humano e valorizem os saberes locais e 

planetários e que provoquem impacto no mundo social e produtivo; 

 O favorecimento de uma relação sustentável da sociedade humana com 

o meio ambiente; 

 A priorização da integralidade do conhecimento, preservando-se, por 

um lado, a identidade das diversas áreas do conhecimento, e, por outro, 

o diálogo construtivo entre essas áreas; 

 A visão sistêmica e complexa da dimensão laboral do ser humano e a 

proeminência do trabalho sobre os sistemas econômicos, 

contemplando o fazer, o pensar e o criar; 

 A abordagem educativa dos conhecimentos construídos, numa 

perspectiva solidária e articulada entre teoria, prática e objetividade; 

 A democratização da pesquisa na comunidade do IFPE através da 

geração de oportunidade justa e criteriosa e da realização e socialização 

de trabalhos de pesquisa; 

  A garantia da  Indissociabilidade do Ensino, da Pesquisa e da Extensão. 

Com o intuito de despertar no educando o interesse pela produção do 

conhecimento, a instituição incentiva o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa 

científica realizados por estudantes e professores, cabendo à Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Inovação coordenar estas ações, divulgando periodicamente, tanto os editais de 

pesquisa das agências de fomento, como ações de apoio à apresentação de projetos 

buscando financiamento, bem como cadastrar projetos de pesquisa articulados com as 

linhas dos grupos e com as orientações do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC). 
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No passado, as atividades de pesquisa na instituição eram realizadas por alguns 

núcleos e pesquisadores isolados, porém sem a caracterização oficial como Grupos de 

Pesquisa. Com a Gerência de Ensino, Pesquisa e Pós-graduação (GEPP), instituída em 

31 de março de 2004, através da Portaria nº 152/2004, com base na resolução nº 

07/2004 do Conselho Diretor, a GEPP ficou diretamente ligada à Direção Geral e iniciou 

as ações para a estruturação do Programa Institucional de Incentivo à Iniciação 

Científica, nas modalidades de ensino médio e técnico (PIBIC-Júnior) e graduação 

(PIBIC); o Programa Institucional de Apoio à Pesquisa (APQ); as ações para implantação 

dos cursos de pós-graduação (Lato sensu e Stricto sensu); bem como a viabilização 

frente a outras instituições de pesquisa da oferta direcionada de cursos de pós-

graduação Stricto sensu para os professores. 

O então CEFET-PE foi cadastrado junto ao Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) como instituição certificadora de 

grupos de pesquisa (julho/2004), o que culminou com o cadastro de 04 grupos 

certificados pelo dirigente de pesquisa da GEPP. Além destes grupos, é conhecido que 

vários professores participam de atividades de pesquisa e pós-graduação em outras 

Universidades e Centros de Pesquisa. Com o incentivo dos auxílios à pesquisa e das 

bolsas de Iniciação Científica, houve um maior engajamento nestas atividades, bem 

como o surgimento de Pesquisa Científica e Tecnológica em parceria com tais 

instituições. 

Atualmente, estão cadastrados 72 Grupos de Pesquisa no CNPq e certificados 

pela Instituição, nas seguintes grandes áreas: Ciências Agrárias (15), Ciências Biológicas 

(04), Ciências da Saúde (03), Ciências Exatas e da Terra (08), Ciências Humanas (17), 

Ciências Sociais Aplicadas (03), Engenharias (18) e Linguística, Letras e Artes (04). 

O percentual orçamentário destinado à pesquisa atende o Programa PIBIC, nas 

modalidades cursos superiores e cursos técnicos, permite o auxílio ao pesquisador com 

bolsas de produtividade em pesquisa. Para atendimento das demandas de 

pesquisadores, voltadas para participação em eventos científicos, há uma fração do 

orçamento para viabilizar inscrições, passagens e diárias, para apresentação de 

trabalhos resultantes de pesquisas desenvolvidas na instituição e cadastradas na Pró-

reitoria de Pesquisa e Inovação (PROPESQ). 
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Com a oficialização da pesquisa, a Instituição passou a ter visibilidade na 

Comunidade Científica. Numa primeira ação, a Fundação de Amparo à Ciência e 

Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) ofertou 08 bolsas de Iniciação 

Científica (I.C.) júnior, para estudantes do ensino médio. Em situações anteriores, 

devido às ações isoladas, esta modalidade de auxílio já havia sido obtida por 

professores do CEFET-PE. Isto demonstra como o IFPE veio, ao longo do seu percurso 

histórico, transformando-se em um polo importante de Ciência e Tecnologia e como as 

ações desenvolvidas pela PROPESQ e os Departamentos de Pesquisa dos diversos 

campi vêm formalizando e institucionalizando, de modo bastante favorável as 

atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.   

Como fruto inicial destas ações, no mês de novembro de 2004, mais um 

contato, ocorrido com a FACEPE, levou à participação de 9 (nove) projetos de 

professores do instituto, com a seleção de novas bolsas PIBIC Júnior, concorrendo com 

a UFPE, UFRPE e UPE. O mais profícuo desta participação decorreu da abertura desta 

concorrência para os estudantes dos cursos técnicos, indicando a integração do Ensino 

de Nível Médio com a Pesquisa, que passa a ser vista como um elemento importante 

para a qualificação destes estudantes. 

Atualmente, a DEaD conta com 06 (seis) estudantes PIBIC e 03 (três) bolsistas 

de Produtividade de Pesquisa que atuam em projetos de pesquisa voltados 

especificamente para EaD. Além disso, para incentivar a pesquisa na DEaD, a direção 

tem investido na implantação de 03 (três) laboratórios de pesquisa especializados para 

os cursos técnicos e superiores e na criação de uma revista eletrônica especializada em 

temas de educação a distância e suas tecnologias. 

Na extensão, o IFPE pauta sua ação no Plano Nacional de Extensão 

Universitária (PNE), aprovado em 1999 pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras, criado em 1987, e que se configura como o principal 

documento sobre a Extensão Universitária Brasileira.  Estas diretrizes sinalizam a 

extensão como um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a 

pesquisa de forma indissociável, viabilizando a transformação da sociedade e 

apontando, também, para a criação de políticas institucionais de extensão que 

respeitem as particularidades locais e características regionais, mostrando a 

necessidade de preservar a relação inequívoca e responsável com a sociedade em 
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geral e com a comunidade do entorno, em particular, direcionando-as para um maior 

compromisso com a construção da cidadania. 

Condizente com essa concepção, o IFPE vem buscando desenvolver ações que 

reafirmam seu comprometimento com a transformação da sociedade brasileira em 

direção à construção da cidadania, por meio da justiça, solidariedade e democracia. 

Visando à formação do profissional cidadão e sua efetiva interação com a sociedade, a 

extensão é entendida como prática acadêmica que interliga os institutos federais, nas 

suas atividades de ensino e de pesquisa, com as demandas da maioria da população. 

Isto possibilita essa formação e credencia o IFPE, cada vez mais, junto à comunidade, 

como espaço privilegiado de produção do conhecimento e formação para o 

desenvolvimento da sociedade, para a superação das desigualdades sociais existentes, 

cumprindo assim a sua função social. 

As atividades de Extensão no IFPE seguem o que é preconizado para os 

institutos federais em documento validado por representantes do Fórum de Diretores 

de Extensão dos CEFETs – FORDIREX, atualmente denominado FORPROEX e das antigas 

Escolas Agrotécnicas Federais, iniciadas em fevereiro de 2008 junto à equipe do SIGA-

EPT e visam: 

 Propiciar a participação dos servidores nas ações integradas com as 

administrações públicas, em suas várias instâncias, e com as entidades da 

sociedade civil; 

 Buscar interação sistematizada dos institutos federais com a comunidade 

em geral e com os setores produtivos em particular; 

 Contribuir para o desenvolvimento da sociedade, buscando nela 

conhecimentos e experiências para a constante avaliação e revitalização 

da Pesquisa e do Ensino; 

 Integrar o Ensino e a Pesquisa com as demandas da sociedade, buscando 

o comprometimento da comunidade acadêmica com interesses e 

necessidades da vida social em seu sentido amplo, em todos os níveis, 

estabelecendo mecanismos que inter-relacionem o saber acadêmico as 

demandas, conhecimentos e experiências que são inerentes à 

comunidade; 
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 Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da 

consciência social e política, formando profissionais cidadãos; 

 Participar criticamente das propostas que objetivem o desenvolvimento 

regional, econômico, social e cultural. 

 

Esta política de extensão no IFPE é implementada pela Pró-Reitoria de Extensão 

(PROEXT) com concepção, diretrizes e princípios, sendo definidas pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão e normatizada através de instrumentos legais, como 

estatuto, regimento, instruções normativas e regulamentos. Na prática extensionista, a 

disseminação de conhecimento se dá por meio das dimensões da “Extensão”, nas 

quais as ações são organizadas, considerando que estas podem ser implementadas 

através de programas, projetos (vinculados ou não a programas), cursos, eventos ou 

prestação de serviço definidos a seguir:   

 

1. Projetos Tecnológicos: Atividades de pesquisa e/ou desenvolvimento em 

parceria com instituições públicas ou privadas que tenha um caráter direto de 

aplicação na sociedade; 

2. Serviços Tecnológicos: Consultorias, assessorias, prestações de serviços, laudos 

técnicos com agregado tecnológico para o mundo produtivo. Estas atividades 

devem ter caráter não rotineiro e não devem concorrer com o mercado; 

3. Eventos: Ações de interesse técnico, social, científico, esportivo, artístico e 

cultural, favorecendo a participação da comunidade externa e interna. Assim 

especificados: campanhas de difusão cultural, campeonatos, ciclos de estudos, 

circuitos, colóquios, concertos, conclaves, conferências, congressos, conselhos, 

debates, encontros, espetáculos, exibições públicas, exposições, feiras, 

festivais, fóruns, jornadas, lançamentos de publicações e produtos, mesas 

redonda, mostras, olimpíadas, palestras, recitais, semanas de estudos, 

seminários, simpósios, torneios, entre outras manifestações; 

4. Projetos Sociais: Projetos que agregam um conjunto de ações, técnicas e 

metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com 

a população e apropriadas por ela, que representam soluções para inclusão 

social, geração de oportunidades e melhoria das condições de vida; 
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5. Estágios e Empregos: Compreende todas as atividades de prospecção de 

oportunidades de estágio/emprego e a operacionalização administrativa do 

estágio (encaminhamento, documentação, orientação, supervisão e avaliação); 

6. Cursos de Extensão: Ação pedagógica de caráter teórico e/ou prático, com carga 

horária mínima e com critérios de avaliação definidos, de oferta não regular. 

Podendo ser ofertados nas modalidades presencial, semipresencial e a 

distância; 

7. Projetos Culturais, Artísticos e Esportivos: Compreende ações referentes à 

elaboração de atividades culturais, artísticas e esportivas; 

8. Visitas Técnicas e Gerenciais: Interação das áreas educacionais da instituição 

com o mundo do trabalho, com o objetivo de verificar “in loco” o ambiente de 

trabalho, o processo produtivo e de gestão das empresas e instituições, bem 

como a prospecção de oportunidades de estágio e emprego; 

9. Empreendedorismo: Compreende a inserção de conteúdos de 

empreendedorismo nos currículos e promoção de eventos de formação 

empreendedora (workshops, seminários, desafios), a criação de habitats de 

inovação (pré-incubadoras, incubadoras, apoio à implantação de parques 

tecnológicos) e a institucionalização das empresas juniores; 

10. Conselhos e Fóruns: Participação dos institutos federais em espaços 

organizados para participação e interface com a sociedade; 

11. Egressos: Constitui-se no conjunto de ações implementadas que visam apoio ao 

egresso, identificação de cenários juntos ao mundo produtivo e 

retroalimentação das informações obtidas para a adequação do processo de 

Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 

No âmbito da Extensão, o desafio da educação inclusiva já é parte das 

preocupações do instituto. As ações do IFPE para a inclusão de estudantes com 

necessidades educacionais especiais consideram não apenas os estudantes com 

deficiência, mas também os estudantes com transtornos globais do desenvolvimento, 

bem como grandes habilidades ou superdotação. Estas ações são apoiadas por um 

programa institucional do Ministério da Educação chamado de Programa TEC NEP 



23 

 

(Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais) no âmbito da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

(SETEC). 

O Programa TEC NEP tem como propósito iniciar o processo de transformação 

da realidade atual e justifica-se no sentido de efetivar os direitos humanos das pessoas 

com necessidades especiais, no que diz respeito à educação profissional e ao trabalho, 

além de, no médio e longo prazo, resultar em menor dispêndio com programas 

assistenciais, motivados em razão da histórica exclusão social desse segmento da 

população. 

O IFPE também tem consciência do seu papel na consolidação de uma 

educação para todos, bem como de avançar na estruturação de uma rede federal de 

ensino preparada para receber estudantes com necessidades educacionais especiais e 

para atender aos princípios definidos na Convenção dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência, de 13/12/2006, propostos pela ONU – Organização das Nações Unidas. O 

Brasil foi signatário da referida convenção e ratificou suas propostas através do 

Decreto Legislativo Federal de Nº 186, publicado no Diário Oficial da União, em 

10/07/2008, tendo envidado esforços na direção de uma educação inclusiva. 

A implantação de NAPNEs – Núcleos de Atendimentos às Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais é o marco inicial dessa ação, pois tem como 

missão primar pelo cumprimento do que diz o Item 1º, do Artigo 4º, da convenção 

supracitada que visa a proporcionar: 

 

 O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de 

dignidade e autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos 

direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade 

humana; 

 O máximo desenvolvimento possível da personalidade, dos talentos e 

da criatividade das pessoas com deficiência, ou necessidades 

especiais, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais; 

 A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma 

sociedade livre. 
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A inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais no IFPE 

exige, por sua vez, em conformidade com a convenção, assegurar que: 

 

1. As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral, 

sob alegação de deficiência; 

2. As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino em igualdade de 

condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem; 

3. As adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam 

providenciadas; 

4. As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do sistema 

de ensino, com vistas a facilitar sua efetiva educação; 

5. Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes que 

maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de 

inclusão plena. 

 

Tais medidas, enfim, assegurarão aos estudantes com necessidades especiais a 

possibilidade de desenvolver as competências práticas e sociais necessárias, de modo 

a facilitar sua plena e igual participação no sistema de ensino, em todos os seus níveis, 

e na vida em comunidade. Enfim, o atendimento às pessoas com necessidades 

educacionais especiais, no âmbito deste instituto, buscará difundir os pressupostos da 

inclusão como elemento que permita a redução máxima da exclusão destas pessoas, já 

historicamente observado. 

Para cumprir a sua função social, o Instituto, além de atuar na formação de 

jovens, busca refletir sobre o seu papel como instituição pública, contribuindo 

diretamente para o processo de transformação e inclusão social e para o 

desenvolvimento de uma política de sustentabilidade. 

No que tange à questão ambiental, o Instituto entende que as pessoas devem 

ser educadas para potencializar a sensibilidade para as questões no nível planetário, 

para poderem participar de forma efetiva no processo de sustentabilidade. Dessa 

forma, programas de educação ambiental devem ser desenvolvidos em todos os 

Campi para gerar uma consciência efetiva do planeta como um organismo. 
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A presente situação confere ao Instituto a responsabilidade de colaborar para a 

reversão do atual quadro de misérias sociais e problemas de natureza produtiva e 

econômica, através da oferta da Educação Profissional e Tecnológica, em diversos 

níveis, e também através de ações como produtor de conhecimentos e como gerador 

de soluções para as demandas da sociedade em diversas áreas. 

Assim, o instituto deve buscar a realização de Projetos de Pesquisa visando à 

construção e difusão de Novas Tecnologias e alternativas em produtos e serviços. Tudo 

isso deve funcionar, adicionalmente, como estratégia para favorecer a geração de 

trabalho, a melhoria das condições de empregabilidade e o aumento da renda dos 

trabalhadores rurais e urbanos e de suas famílias, sobretudo, através da realização de 

atividades de extensão e ações comunitárias, no sentido de colaborar para o 

desenvolvimento econômico e para a inclusão social. Estas ações tem o efeito de levar 

para a sociedade os frutos da atividade de Ensino e Pesquisa, usando a capacidade do 

Instituto em resolver problemas e demandas da sociedade. 

Além de todas as ações de extensão já citadas, podem ser citados avanços no 

âmbito da educação inclusiva, com a adesão a alguns programas, como o Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Jovens e Adultos – o PROEJA, no âmbito do ensino presencial. 

A oferta de cursos técnicos da modalidade PROEJA vem contribuir para a 

integração sócio laboral de um contingente de cidadãos cerceados do direito de acesso 

a uma formação profissional de qualidade, proporcionando aos jovens e adultos 

trabalhadores a possibilidade de inserção no mercado de trabalho, da manutenção de 

seus empregos e do desenvolvimento de seu potencial produtivo e resgate de sua 

autoestima. 

Com objetivo de contribuir para implementar,  fortalecer e apoiar os Programas 

e Projetos de Extensão, foi lançado em 2009 o Programa Institucional de Bolsas de 

Extensão – PIBEX, com a instituição de bolsas modalidades A para os cursos de 

graduação e modalidade B para os cursos técnicos. 

Em 2011-2012 a DEaD foi contemplada com recursos do PIBEX, tendo 

aprovados 03 (três) projetos nos cursos superiores de Licenciatura em Matemática e 

Geografia e Tecnólogo em Gestão Ambiental. 
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O PIBEX vem consolidar as ações já citadas, que além de influírem na formação 

dos estudantes dos diversos níveis de ensino do IFPE, promovem melhorias na 

qualidade de vida da população beneficiada pelos programas e projetos. Desta forma, 

o IFPE se credencia cada vez mais, junto à sociedade, como espaço privilegiado de 

produção do conhecimento para a superação dos nossos problemas sociais, de 

maneira que se possa cumprir a sua função social. 

 

5.2 Da Educação a Distância no Âmbito dos Cursos do IFPE 

 O IFPE, tendo como referência a Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9394/96) que enuncia em seu Artigo 80 a inclusão da EaD, 

regulamentada pelo Decreto nº 5.622, de 19/12/2005, se propõe a oferecer cursos a 

distância, visando, inicialmente, a atender a uma demanda reprimida e crescente que 

não tem acesso a cursos presenciais pelos motivos clássicos: estudantes que não 

puderam ter acesso ao ensino, não  haver Instituições de Educação em quantidade 

suficiente para atendimento da demanda, estudantes que têm de conciliar trabalho e 

estudo, questões relativas às dificuldades de deslocamento (acessibilidade), tempo, 

dentre outras razões que justificam a implementação de cursos na modalidade a 

distância. 

A educação presencial nas suas diferentes modalidades e níveis constitui a 

fórmula pedagógica universal no campo da educação e formação em geral. Entretanto, 

essa realidade é impelida a mudar substancialmente com a apropriação das 

tecnologias da informação e comunicação, notadamente no mundo da formação 

superior, profissional e tecnológica, vez que favorece maior rapidez de acesso ao 

conhecimento, acessibilidade, multiplicidade e ampliação de oferta, diferencial 

competitivo, personalização e/ou massificação da formação, economia (de tempo, 

deslocamento e infraestrutura física) entre outros fatores que tornaram a Educação a 

Distância - EaD um sistema eficiente de provimento de formação, aprendizagem e 

colaboração. 

Desta feita, o IFPE está apto a expandir o acesso à formação e interiorizar, pela 

via da modalidade de Educação a Distância, levando formação necessária àqueles 

indivíduos e profissionais que estão distantes dos grandes centros de ensino e/ou que 
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enfrentam limitações no ensino presencial. Tal modalidade deve assegurar a 

concepção, produção, difusão, gestão e avaliação dos projetos e programas de EaD sob 

a responsabilidade de uma equipe multidisciplinar representativa das diferentes Áreas 

do Conhecimento provenientes dos diversos Setores/Departamentos e Cursos da 

Instituição que constitui a Diretoria de Educação a Distância. 

O IFPE, ao reconhecer a importância estratégica do uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação como apoio e enriquecimento do ensino presencial e da 

modalidade da Educação a Distância, amparada pela legislação, para expansão do 

ensino, ampliação do acesso e democratização do ensino, vem envidando esforços 

para assumir o desafio e consolidar-se como centro de excelência em EaD levando 

educação onde ela for necessária, inclusive nas comunidades privadas do direito de ir e 

vir. 

A Educação a Distância, segundo o Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 

2005, que regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional é caracterizada como 

“modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 

ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em 

lugares ou tempos diversas”. 

Em acordo com essa definição, o IFPE, então CEFET – Campus Recife, através do 

Núcleo de Pesquisa em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância, passam a 

realizar pesquisas e experimentações em EAD. A partir daí, diversas ações foram 

realizadas no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. 

A Educação a Distância (EaD) no IFPE surgiu a partir de uma demanda do 

Governo Federal pela democratização, expansão e interiorização da educação como 

ação prioritária prevista no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do 

Ministério da Educação. 

Em 2006, o então CEFET-PE propôs e submeteu ao MEC a oferta de dois cursos 

superiores na modalidade de Educação a Distância, sendo 01 de licenciatura e outro de 
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tecnologia. Em 17 de outubro de 2007, tiveram início as atividades pedagógicas em 

EaD com os Cursos de Licenciatura em Matemática nos polos de Ipojuca e Pesqueira 

em Pernambuco; Santana do Ipanema em Alagoas; e o curso de Tecnologia em Gestão 

Ambiental nos polos de Ipojuca e Pesqueira em Pernambuco; Itabaiana na Paraíba e 

Dias d’Ávila na Bahia. Nesta época, foi criada a Coordenadoria de Tecnologia 

Educacional e Educação a Distância – CEaD. 

Ainda em 2007, o MEC publica o Edital nº 01, articulado com a Secretaria de 

Educação a Distância e Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica convocando 

as Instituições Públicas de Ensino a ofertarem cursos técnicos de nível médio na 

modalidade de educação a distância. Atendendo a esta nova convocação, a então 

CEaD, apresenta três propostas de cursos e a antiga Escola Agrotécnica Federal de Belo 

Jardim - EAFBJ, uma. Após algumas solicitações de adequação, os cinco projetos 

pedagógicos de cursos técnicos foram aprovados, os quais foram: Manutenção e 

Suporte em Informática, Manutenção Automotiva e Sistemas de Energia Renovável 

pela CEaD e Informática para Internet pela EAFBJ. 

Com a criação dos Institutos Federais em dezembro de 2008, a CEaD foi extinta 

e dentro do organograma do IFPE foi criada, em março de 2009, a Diretoria de 

Educação a Distância (DEaD) vinculada à estrutura organizacional da Pró-reitoria de 

Ensino. Ainda neste ano, a Comissão de Vestibular lança o edital para os cursos 

superiores e técnicos a distância, reofertando os cursos superiores de Licenciatura em 

Matemática e de Tecnologia em Gestão Ambiental e ofertando, pela primeira vez, os 

cursos técnicos de Manutenção e Suporte em Informática para os polos de Belém de 

Maria, Surubim, Garanhuns e Paudalho; Manutenção Automotiva para os polos de 

Surubim, Garanhuns, Serra Talhada; e Sistemas de Energia Renovável para os polos de 

Recife, Garanhuns e Serra Talhada. 

Em 2010, teve início o curso de Especialização em Gestão Pública, lato sensu, 

nos polos da UAB de Palmares, Ipojuca, Pesqueira, Santa Cruz do Capibaribe e 

Surubim. 
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Em 2010, tiveram início os cursos de Licenciatura em Geografia, nos polos de 

Gravatá, Sertânia; Carpina e Águas Belas e o curso técnico de Informática para Internet 

em Serra Talhada e Caruaru. 

Em 2012, a DEaD recebeu a visita in loco do MEC para a avaliação dos cursos 

superiores de Licenciatura em Matemática e Tecnologia em Gestão Ambiental. Nesta 

avaliação, os referidos cursos receberam o conceito 4 (Muito Bom) de acordo com o 

instrumento de avaliação do SINAES. 

Atualmente, o vestibular dos cursos oferecidos pela DEaD é realizado de modo 

unificado com todos os demais campi do IFPE. São oferecidos os cursos superiores de 

Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Geografia e Tecnologia em Gestão 

Ambiental e os cursos técnicos em Manutenção e Suporte em Informática, Informática 

para Internet, Manutenção Automotiva e Sistemas de Energia Renovável, além do 

curso de Pós-Graduação lato sensu Especialização em Gestão Pública. 

5.3 Histórico da Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) é um programa do Ministério da 

Educação (MEC), gerido pela Diretoria de Educação a Distância (DED) da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) e pela Secretaria de 

Educação a Distância (SEED). 

A UAB foi implantada, oficialmente, por meio de editais públicos, em 2006 e 

2007, ofertando, em 2008, 40.000 (quarenta mil) vagas em diversos cursos, 

abrangendo 562 Polos de Apoio Presencial ao ensino, em quase todas as regiões do 

País, conforme pode ser observado na Figura 1. 
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Figura 01: Distribuição dos Polos de Apoio Presencial da UAB no Brasil  

 

 

Foram várias as ações precursoras da criação da UAB. Dentre elas é possível 

destacar: 

 Curso de Pedagogia, do Núcleo de Educação Aberta e a Distância (NEAD) da 

Universidade Federal do Mato Grosso, em 1995; 

 Consórcio CEDERJ do Rio de Janeiro (da Fundação Centro de Ciências e 

Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro) em 2000; 

 Projeto Veredas: Formação Superior de Professores, da Universidade Federal 

de Minas Gerais, em 2002; 

 Projeto Piloto Curso de Administração, modalidade a distância, numa parceria 

Banco do Brasil – MEC e Instituições Públicas de Ensino Superior em 2006. 

Outra experiência foi com o Pró-Licenciatura, lançado pelo MEC em 2005, para 

formar 180 mil professores de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

O público-alvo foram os professores atuantes nas salas de aula sem a formação exigida 

por lei. Nesse Programa estão previstas bolsas de estudo e a oportunidade de fazer a 

graduação, em serviço e a distância, em instituições públicas, comunitárias e 

confessionais. 

Os cursos a distância do Pró-Licenciatura têm a mesma duração dos cursos 

presenciais ofertados pelas IES e a instituição precisa ser credenciada para trabalhar 
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com educação a distância. Abrange cursos para formação de professores do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio em língua portuguesa e estrangeira, história, geografia, 

educação física, ciências biológicas, matemática, física e química. 

Também em 2005, o MEC lançou o consórcio entre IPES para oferecer 

licenciatura a distância em biologia. Equipes de oito universidades integrantes deste 

consórcio ofereceram 1.300 vagas em curso de licenciatura a distância em biologia. 

O consórcio é integrado pela Universidade de Brasília (UnB), Universidade 

Federal de Goiás (UFG), Universidade Estadual de Goiás (UEG), Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), 

Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). 

O Curso foi montado em parceria por equipes das oito universidades para 

concorrer à Chamada Pública da Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC), que 

destinava recursos para instituições públicas de ensino superior que tivessem projetos 

para cursos de graduação a distância. 

O conteúdo da licenciatura, produzido em conjunto por professores da área de 

biologia das instituições, foi dividido em módulos e ministrado por meio de fascículos 

impressos e via internet. Os estudantes sem acesso à rede fazem o curso por meio de 

material impresso. O Curso tem duração mínima de quatro anos, e priorizou 

professores que atuem na rede pública. 

A seleção de estudantes foi feita por meio de vestibular, aplicado em 45 

municípios nos estados participantes. Nestes municípios ocorrem as fases presenciais 

do curso, que constituem de 20% a 30% do conteúdo total. 

Mais uma ação de EaD foi lançado pelo MEC em 2006,  o Pró-Formar com a 

oferta do curso de Licenciatura em Educação Infantil – modalidade a distância. É 

resultado de parceria interinstitucional estabelecida pelo consórcio Pró-Formar, 

assinado pelos reitores das Universidades, visando a formação de rede de formação 

entre: Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP), Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Universidade 
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Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal de São João Del Rei 

(UFSJ), Universidade Federal de Lavras (UFLA) e Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES). 

Estas IPES, ao ofertarem cursos de formação inicial e continuada, gratuitos e de 

qualidade, usando para isso a modalidade à distância, firmaram seu compromisso com 

a escola pública e exercendo seu papel social, função e dever do Estado. O curso é 

destinado preferencialmente aos profissionais em exercício na Educação Infantil, em 

instituições públicas de atendimento as crianças de até 6 anos, que tenham ensino 

médio completo, residentes nos municípios convenentes. 

Os objetivos deste programa ultrapassam os limites de uma profissionalização 

restrita apenas a obtenção de uma titulação e apontam para perspectivas de 

continuidade e de abrangência que contemplem a qualificação acadêmica, o plano de 

carreira e a política de remuneração. Essa formação específica em que a teoria e 

prática se mesclam numa dinâmica transformadora e construtora de novos saberes, 

capaz de proporcionar, cada vez mais, um atendimento de qualidade às crianças 

menores de 6 anos de idade. 

5.4 Objetivos da UAB 

A Diretoria de Educação a Distância da CAPES (UAB) tem como objetivos 

principais: 

I. Fomentar as instituições públicas de ensino superior e polos municipais de 

apoio presencial, visando a oferta de qualidade de cursos de licenciatura na 

modalidade a distância; 

I. Articular as instituições públicas de ensino superior aos polos municipais de 

apoio presencial, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil - UAB; 

II. Subsidiar a formulação de políticas de formação inicial e continuada de 

professores, potencializando o uso da metodologia da educação a distância, 

especialmente no âmbito da UAB; 

III. Apoiar a formação inicial e continuada de profissionais da educação básica, 

mediante concessão de bolsas e auxílios para docentes e tutores nas 
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instituições públicas de ensino superior e tutores presenciais e coordenadores 

nos polos municipais de apoio presencial; 

IV. Planejar, coordenar e avaliar, no âmbito das ações de fomento, a oferta de 

cursos superiores na modalidade a distância pelas instituições públicas e a 

infraestrutura física e de pessoal dos polos municipais de apoio presencial, em 

apoio à formação inicial e continuada de professores para a educação básica. 

5.5 Experiência da UAB no Curso de Administração 

O curso piloto de graduação em Administração inaugurou, efetivamente, a UAB 

em 2006. Foi iniciado com a participação de 25 universidades públicas brasileiras – 

federais e estaduais – com mais de 10.000 estudantes em vários Estados. Isso foi 

possibilitado com a parceria entre o MEC/SEED, o Banco do Brasil (integrante do 

Fórum das Estatais pela Educação) e as universidades que aderiram ao projeto. 

Os estudantes ingressaram por vestibular atendendo aos requisitos de cada uma 

das instituições vinculadas ao sistema UAB. O curso, nível bacharelado, com duração 

de quatro anos e meio, foi organizado em nove módulos semestrais, com carga horária 

total de 3.000 (três mil) horas. Além de participar dos encontros presenciais, que 

ocorrem preferencialmente aos sábados, o estudante desenvolve atividades a 

distância, como o estudo do material didático e trabalhos escritos, estudo de casos, 

pesquisas, acompanhado por um sistema de tutoria que permite o monitoramento do 

seu desempenho. Com a supervisão da SEED/MEC e da CAPES, coordenadores das IPES 

que oferecem o curso piloto, se reúnem (por meio de um Fórum) periodicamente para 

avaliar o andamento da experiência, avaliar a modalidade discutir os métodos de 

ensino e de aprendizado, tomar decisões sobre o material didático e, sobretudo, 

socializar as experiências para garantir qualidade do curso. 

Este Fórum é uma experiência ímpar no setor público brasileiro, pois coordena 

uma rede de IPES que atuam colaborativamente na busca de um objetivo comum, ou 

seja, o ensino público de administração à distância gratuito e de qualidade. 
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6 OBJETIVOS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DE MATEMÁTICA PARA O 
ENSINO MÉDIO 

6.1 Geral 

Oferecer aos professores de matemática do ensino médio, capacitação em nível de 

especialização, na área de Ensino de Matemática de forma a torná-los promotores de 

mudanças no cenário atual das escolas em que estão inseridos, buscando assim maior 

qualidade na educação de seus alunos e melhor formação para o exercício da 

cidadania. 

6.2 Específicos 

 Compreender o ensino de Matemática como um espaço de aquisição da 

linguagem científica;  

 Pensar de forma crítica, os fundamentos epistemológicos de uma didática da 

matemática;  

 Elaborar  uma postura crítica sobre o lugar e o sentido de ensinar matemática 

no ensino médio brasileiro;  

 Encontrar  elementos para aprimorar sua formação Matemática;  

 Promover  um ensino que possibilite a formação de professores autônomos e 

emancipados; 

 Oportunizar aos professores das redes pública e privada o contato com 

discussões sobre a pesquisa em Ensino de Matemática; 

 Propiciar aos professores das redes pública e privada um espaço de discussão e 

aperfeiçoamento profissional caracterizando a educação continuada e 

permanente; 

 Articular a efetiva mudança da dinâmica da sala de aula, na perspectiva de que 

a busca, socialização e (re) construção do conhecimento sejam garantidas por 

meio de um processo de ensino e aprendizagem participativo e significativo. 
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7 REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO  

7.1 Público-Alvo 

Professores graduados em matemática e áreas afins que estão atuando nos 

sistemas públicos e privados de ensino e ministram aulas no Ensino Fundamental e 

Médio. 

7.2 Forma de Acesso 

A admissão dos estudantes ao Curso de Especialização em Ensino de 

Matemática no Ensino Médio na modalidade a distância do IFPE será feita mediante 

processo público de seleção regulamentada por edital específico. Como diretriz, a 

seleção abrangerá duas dimensões: análise do Curriculum Lattes atualizado e 

comprovado, impresso por meio da Plataforma Lattes do CNPQ (http://lattes.cnpq.br) 

e análise do Pré-Projeto de Pesquisa, que deverá conter no máximo três laudas. 

A análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório, utilizará os 

seguintes critérios de pontuação: 

Curso de Graduação Extensão Experiência Docência 

 

Até 3,0 ponto 

Até 2,0 pontos 

sendo:  

1 ponto para cada 

80 horas 

Até 7,0 pontos sendo: 

1,0 ponto para cada ano 

 

Matemática 3,0 Matemática  

2,0 

Matemática 7,0 

Em  áreas afins 2,0 Em  áreas 

afins 

Em  áreas 

afins 

4,0 

 

O Pré-Projeto de Pesquisa será entregue juntamente com a documentação no 

ato da inscrição nos polos. No referido  Pré-projeto que deverá constar: Título do Pré-

Projeto, Introdução, Problema de Pesquisa, Objetivo Geral, Específicos, Revisão 

Bibliográfica, Metodologia e Referências. Tal pré-projeto deverá integrar o futuro 

trabalho de conclusão de curso. Em sua análise, de caráter classificatório, serão 

observados: domínio da norma-padrão da Língua Portuguesa e normas da ABNT, que 
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revele clareza para compreensão do texto. Articulação das partes, que demonstre 

coesão e coerência, bem como objetividade na argumentação lógica e defesa das 

ideias e propostas. Além disso, relevância e atualidade da proposta de trabalho em 

conformidade aos objetivos do curso.  

FASE II – Análise Pré-projeto de pesquisa – até 3,0 pontos 

Norma-Padrão Coesão e Coerência Domínio do Tema 

Até 1 ponto Até 1 ponto Até 1 ponto 

Os candidatos deverão 

demonstrar domínio da 

norma-padrão da Língua 

Portuguesa e da ABNT. Os 

candidatos não deverão 

apresentar erros no que 

tange à ortografia, 

acentuação, pontuação, às 

regências verbal e 

nominal, às concordâncias 

verbal e nominal, entre 

outros. Vícios de 

linguagem também serão 

considerados. 

Os candidatos deverão 

selecionar argumentos e 

organizá-los, articulando 

as partes do texto e 

utilizando os recursos 

coesivos adequadamente. 

A clareza e a organicidade 

do texto também são 

quesitos importantes a 

serem levados em 

consideração. 

Os candidatos deverão 

apresentar sua proposta 

de Pré-Projeto de 

Pesquisa bem articulada 

e relacionada aos 

objetivos do curso e que 

apresente a seguinte 

estrutura: Título do Pré-

Projeto, Introdução, 

Problema de Pesquisa, 

Objetivos Geral, 

Específicos,  Metodologia 

e Referências. 

 

Para obtenção do certificado de Especialista em Ensino de Matemática para o 

Ensino Médio, os estudantes terão que desenvolver o Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), que deverá ser formatado nos moldes de uma aula do Portal do Professor do 

MEC, visando sua publicação.  

Todo o planejamento, aplicação e resultados obtidos deverão ser relatados na forma 

de uma Monografia para ser apresentada e avaliada como Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

8. LINHA DE PESQUISA  

8.1 EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Esta linha de pesquisa tem por interesse estudos no campo das relações entre a 

Cultura e a Educação Matemática, focando mais estritamente a cultura no campo 
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disciplinar e interdisciplinar. Nesse sentido a linha contempla estudos no campo da 

Matemática, Filosofia da Matemática, História da Matemática e suas relações com a 

Educação Matemática. Estes estudos podem levar a focos de pesquisa em torno das 

inter-relações entre cultura, linguagem, tecnologia e Educação Matemática. Ainda no 

campo mais amplo da Cultura, dá-se especial atenção aos aspectos interdisciplinares 

das relações entre matemática e arte, matemática e tecnologia, matemática e 

história/filosofia, bem como ao ensino de matemática na formação de engenheiros e 

diversas licenciaturas no campo das ciências. 

8.2 TECNOLOGIAS DIGITAIS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Essa linha de pesquisa tem como foco investigar as oportunidades que as 

tecnologias digitais podem oferecer à Educação Matemática. A linha considera como a 

tecnologia nos desafia a repensar os fundamentos do ensino e da aprendizagem da 

Matemática nos diferentes graus de ensino e como os objetivos da Educação 

Matemática se transformam na sociedade tecnológica. Os estudos envolvem ainda as 

mudanças no papel do professor e das abordagens de ensino na presença de 

ferramentas tecnológicas. As investigações contemplam também o design de 

ambientes tecnológicos destinados a atender a diversidade de educandos que 

compõem o cenário escolar na atualidade, o que inclui os ambientes virtuais de 

aprendizagem no universo da Educação a Distância. 

8.3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA 

Essa linha tem por objetivo estudar os processos de formação de professores 

que ensinam Matemática, em estreita relação com os contextos em que estes 

ocorrem, levando em conta tendências contemporâneas da formação de educadores e 

suas implicações na área de Educação Matemática. Desse modo, esta linha deverá 

contribuir para a construção de referenciais de análise da formação de profissionais 

dessa área, frente às inovações curriculares que vêm sendo propostas e às 

transformações do mundo do trabalho. 
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8.4 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA E SUAS INOVAÇÕES 

Essa linha é caracterizada pela investigação de questões relativas aos processos 

de ensino e de aprendizagem de conteúdos matemáticos em diferentes níveis de 

ensino. Nas investigações, são consideradas as tendências contemporâneas da 

Educação Matemática e diversos referenciais teóricos e metodológicos, com o objetivo 

de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino da Matemática. 

9 PERFIL DO EGRESSO 

Ao final do curso o aluno terá desenvolvido competências visando: 

 Desenvolver  o aperfeiçoamento, em conteúdo e metodologia, da formação do 
educador que atua nesta área; 

 Incentivar o educador a conhecer a se aprofundar em temas de pesquisa em 
Ensino de Matemática; 

 

 Apoiar o desenvolvimento profissional de professores e especialistas em 
educação, pautado na visão de mundo e sociedade e, sobretudo, na 
inquietação atual da prática pedagógica; 

 Apresentar alternativas para o trabalho docente que não esteja baseada 
somente nos livros didáticos, mas articulada com a implementação dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e dos Referenciais Curriculares 
Nacionais. 

 10 COORDENAÇÃO 

NOME Titulação Carga 

Horária 

Função 

Graduação Pós-graduação 

Inácio Gilvando 
Ribeiro 

Licenciado em 
Física 

Mestrado em 
Biometria 

20h Coordenador 

Hélio Oliveira 
Rodrigues 

Licenciatura em 
Matemática 

Doutor em 
Educação 

20h Coordenador 
Tutor 

 

11 PERÍODO E CRONOGRAMA 

11.1 Início previsto do curso: março de 2015 

O curso será ofertado em 6 (seis) polos com uma entrada conforme tabela abaixo: 
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INÍCIO:  1º SEMESTRE 2015  

POLOS Nº DE ALUNOS 

ÁGUAS BELAS 

CARPINA 

PALMARES 

PESQUEIRA 

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 

SANTANA DO IPANEMA 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

Total 180 

 

Término previsto: 1º semestre de 2016 

Duração do curso: 18 meses 

 

11.2 Cronograma do Curso 

2015.1 – Módulo I C/h Semanas 

Março/maio Introdução ao Estudo a distância 40 8 

Março/junho Experimentação 

 Jogos dos Discos  

 Modelo de Despoluição  

 Desafio geométrico 

 Sala de aula em foco 

 

20 

20 

20 

20 

 

 

16 

 120 24 

 

 

2015.2 – Módulo II 

Agosto/outubro Funções Elementares 40 8 

Agosto/outubro Matemática discreta 40 8 
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Outubro/dezembro Geometria espacial 40 8 

Outubro/dezembro Conteúdo e Prática 40 8 

  160 32 

2016.1 

Março/maio Metodologia  e Planejamento TCC 40 4 

Maio/junho Planejamento e Defesa TCC                               40 4 

 80 16 

 

Total 360 72 

 

12 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

12.1 Estrutura Curricular 

O curso possui uma carga horária total de 360 horas e está estruturado em três 

módulos. O primeiro módulo, de 120 horas, além de oferecer uma Ambientação ao 

Estudo a Distância (EAD)  e Softwares Educacionais da área de matemática, busca 

seduzir o professor cursista ao longo de três atividades experimentais para a 

aprendizagem de Matemática, envolvendo um jogo, uma modelagem e um desafio. 

O segundo módulo, de 160 horas, busca envolver o professor cursista com o 

conhecimento científico, por meio de três disciplinas de conteúdos matemáticos e de 

uma disciplina pedagógica com repercussão direta sobre a prática cotidiana em sala de 

aula. O terceiro módulo, de 80 horas, busca redimensionar a atuação do professor 

cursista em sala de aula mediante o planejamento, o desenho metodológico e a 

aplicação de uma unidade didática inovadora, nos moldes das Aulas do Portal do 

Professor do MEC, finalizando com a apresentação de uma monografia que revele 

domínio do tema escolhido e tratamento científico adequado, para defesa em banca 

examinadora. 

Cada componente curricular contará com material de referência (impresso), 

materiais e atividades digitais que serão apresentados em um ambiente virtual de 

aprendizagem, aulas ministradas durante encontros presenciais ou virtuais, que 

poderão ser realizadas por meio de vídeo aula (DVD) ou videoconferência. 
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 Ressalta-se que a especialização pode comportar Seminários Temáticos que 

destaquem as atividades de pesquisa dos estudantes. Esse é um esforço para permitir 

que eles possam ser atores efetivos na construção de seu conhecimento em ensino da 

matemática, a partir de sua interação com realidade vivenciada, juntamente com os 

professores de conteúdo.  

Ao longo do curso, professores e tutores a distância desenvolverão suas 

atividades de ensino, trabalhando os conteúdos dos componentes por meio de 

estratégias pedagógicas diversas: uso de material didático impresso e digital, vídeo 

aulas, conteúdos animados, videoconferência, encontros presenciais para realização 

de práticas laboratoriais, aulas presenciais, visitas técnicas.   

A Diretoria de Educação a Distância do IFPE disponibilizará o ambiente virtual 

de ensino e aprendizagem Moodle para distribuição de conteúdos digitais, 

compartilhamento de informações, socialização de conhecimento por meio de fóruns 

de discussão, troca de comunicação síncrona (chat) e assíncrona (mensagem e fóruns), 

desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas e avaliação da aprendizagem de 

forma contínua e processual. Com isso, espera-se que os estudantes desenvolvam 

autonomia no seu processo de aprendizagem e que professores e tutores consigam 

diagnosticar possíveis dificuldades e recuperar a aprendizagem ao longo de todo o 

processo educativo. 

 Ao final de cada componente curricular, os estudantes serão submetidos a 

exames presenciais obrigatórios, conforme determina a organização didática do IFPE e 

a legislação vigente. 

12.2 Matriz Curricular 

12.2.1 Módulo I  - Experimentação 

 Conjunto de ações atrativas com repercussão sobre a prática cotidiana, para 

ser desenvolvido em 80 horas, após uma etapa inicial de 40 horas para capacitação nas 

habilidades essenciais necessárias à aprendizagem a distância, incluindo a aplicação 

dos recursos e práticas em software educacionais da área de matemática envolvidos 

nessa modalidade de aprendizagem, que nomeamos de Introdução ao Estudo a 

distância. 
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 Neste módulo serão propostas três atividades experimentais para 

aprendizagem de matemática envolvendo conteúdos de Probabilidade Geométrica, 

Modelagem Matemática e Geometria Plana, vinculadas à realidade escolar e baseadas 

em orientações didáticas/metodológicas inseridas nos eixos norteadores, com objetivo 

de redimensionar a prática docente em sala de aula. Estas atividades deverão ser 

desenvolvidas em três ciclos, os quais corresponderão às etapas de conceituação dos 

estudantes.  

 Jogo dos Discos. Este jogo é uma atualização de uma brincadeira praticada por 

crianças na França, no Século XVIII. O jogo consistia em lançar aleatoriamente 

uma moeda em um piso ladrilhado e apostar que a moeda cairia inteiramente 

dentro de um ladrilho. O matemático e naturalista Conde de Buffon observou 

que se tratava de um problema de probabilidade geométrica. Nossa adaptação 

coloca o problema como uma atividade de estudantes em uma feira de ciências 

que precisam descobrir o diâmetro correto do disco que proporciona um ganho 

monetário adequado para a escola. Esta atividade tem uma componente 

experimental e uma teórica em que aparecem os conceitos de probabilidade, 

função quadrática, gráfico de funções e organização de dados. Proporciona ao 

professor uma oportunidade de mobilizar os estudantes de sua sala em uma 

atividade em grupo muito interessante.  

 Modelo de despoluição de um lago. Esta atividade consiste em "poluir" de 

forma homogênea uma certa quantidade inicial de água, realizar sucessivas 

trocas de água e observar a evolução do comportamento quantitativo da 

poluição no líquido, tendo múltiplos objetivos: evidenciar a importância do 

ferramental matemático no estudo e resolução de problemas que ocorrem 

naturalmente ou como conseqüência da intervenção do homem na natureza; 

incentivar a reflexão e desenvolver o espírito crítico do estudante no que diz 

respeito a essa intervenção; apresentar a modelagem matemática e o uso de 

modelos envolvendo a manipulação de dados e gráficos como recurso 

pedagógico para o ensino médio.  
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 Possibilidades de mosaicos planos com polígonos regulares. Nesta atividade são 

explorados problemas de ladrilhamentos do plano, com ladrilhos na forma de 

polígonos regulares com lados de mesma medida. Exemplos de problemas 

propostos: É possível ladrilhar um plano usando apenas octógonos (regulares) e 

quadrados? E se os ladrilhos forem hexágonos e quadrados? Os materiais 

concretos para exploração desses problemas podem ser palitos para definir os 

contornos dos ladrilhos, ou polígonos regulares recortados a partir de matrizes 

feitas em papel cartão. Os problemas desta atividade são propostos na forma 

de desafios, quebra-cabeças, experimentos matemáticos, etc. A componente 

teórica desta atividade explora ângulos internos de polígonos regulares, 

equações e inequações envolvendo esses ângulos, a estrutura combinatória 

dos ladrilhos em um ladrilhamento, e um modelo de classificação de 

ladrilhamentos (regulares e semirregulares) do plano. 

 Sala de aula em foco - Aula inédita. Planejamento, desenho metodológico e 

aplicação em sala de aula de pelo menos um dos três experimentos propostos, 

tendo como base exemplos de aulas publicadas no Portal dos Professores do 

MEC. O tempo previsto para este ciclo é de 20 horas.  

MÓDULO I - EXPERIMENTAÇÃO 

Ordem Disciplina Carga Horária 

1 Introdução ao Estudo a distância 40 

2 

Experimentação 

 Jogos dos Discos  

 Modelo de Despoluição  

 Desafio geométrico   

20 

20 

20 

Total de Horas/Aula 120 
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12.2.2 Módulo II – Reflexão 

 Este módulo é formado por um conjunto de três disciplinas com conteúdos 

matemáticos do Ensino Médio mais uma disciplina transversal responsável pela 

discussão e repercussão direta destes conteúdos sobre a prática pedagógica cotidiana.  

 Cada disciplina terá uma carga horária total de 40 horas para ser desenvolvida 

em 4 etapas de 10 horas. Cada etapa deverá ser cumprida em 2 semanas, com um 

compromisso de estudo de 5 horas semanais, contemplando atividades teóricas (4 

horas), atividades práticas em ambiente virtual (4 horas) e atividades de avaliação em 

ambiente virtual (2 horas). 

MÓDULO II - REFLEXÃO 

Ordem Disciplina 
Carga 

Horária 

1 Funções Elementares 40 

2 Geometria Espacial 40 

3 Matemática Discreta 40 

4 Conteúdo e prática: Olhar conceitual na sala de aula 40 

Total de Horas/Aula 160 

 

 

12.2.3 Módulo III -  Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)  

 Neste módulo será realizado o planejamento e desenho metodológico de uma 

unidade didática inovadora e de um trabalho de conclusão de curso na forma de uma 

monografia.  

 Uma disciplina, de cunho metodológico com carga horária de 40 horas, deverá 

orientar o professor cursista na escolha, planejamento, desenho metodológico e 

aplicação em sala de aula de uma unidade didática inovadora, focada nos conteúdos e 

práticas apresentados durante o curso.  
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 Outra disciplina, também com carga horária de 40 horas, focada no 

planejamento, aplicação e resultados obtidos que deverão ser relatados na forma de 

uma Monografia para ser apresentada e avaliada como Trabalho de Conclusão de 

Curso.  

 

MÓDULO III - TCC 

Ordem Disciplina 
Carga 

Horária 

1 Metodologia  e Planejamento TCC  40 

2 Planejamento e Defesa TCC 40 

Total de Horas/Aula 80 

 

 Durante o TCC o estudante contará com a orientação de um Professor/Tutor 

Orientador do TCC que poderá ser docente do IFPE ou de outras Instituições Públicas 

ou Privadas de Ensino Superior, Mestres e Doutores, com formação em Matemática 

e/ou áreas afins, além de experiência em orientação de trabalho de conclusão de curso 

(graduação ou pós-graduação) e/ou orientação de iniciação científica e/ou grupos de 

pesquisa, sendo o futuro orientador o titular do grupo. 

Cada Professor/Tutor Orientador deverá orientar até cinco estudantes no TCC. 

Entre suas atribuições estão: 

 Orientar, acompanhar e avaliar os estudantes durante o processo de 

desenvolvimento do TCC em todas as suas fases; 

 Comparecer às reuniões convocadas pela Coordenação do Curso; 

 Informar à Coordenação do Curso a frequência, o cumprimento de prazos das 

atividades de orientação e o desempenho do estudante em relação ao TCC; 

 Presidir a Banca Examinadora do TCC do estudante sob sua orientação; 
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 Solicitar seu afastamento da orientação à Coordenação do Curso, desde que 

justificada por escrito e quando houver substituto; 

 Assegurar-se da autenticidade dos trabalhos construídos pelos orientandos, a 

fim de se evitar o plágio total ou parcial de outros trabalhos acadêmicos; 

O TCC deverá ser, estritamente, de autoria do estudante, sendo este reprovado 

se constatado plágio na sua construção. A não entrega do TCC pelo(a) orientando(a), 

ou o não comparecimento dele(a) aos encontros de orientação previamente definidos 

e acordados, seja presencial ou a distância, bem como a não apresentação do Trabalho 

em prazo previamente estipulado pela Coordenação do Curso, resultarão em sua 

reprovação. 

 As Bancas Examinadoras (Pré-banca e de defesa) deverão ser constituídas por 

03 (três) docentes, dentre eles o orientador e, preferencialmente, mais 02 (dois) do 

quadro do curso. Pode haver convidados externos ao curso quando necessário na 

composição da banca final de defesa. Para compor essa Banca Examinadora, é 

necessário que o convidado tenha titulação mínima Mestre, além de ser da área do 

Curso ou ter afinidade e interesse pelo tema ou objeto de estudo. 

São atribuições da Banca Examinadora: 

 Examinar e avaliar o TCC conforme os critérios de avaliação previstos no 

Regulamento de TCC; 

 Reunir-se em horário, data e local previamente estabelecido; 

 Sugerir alterações no TCC, quando julgar necessárias; 

 Emitir, por escrito, parecer final das avaliações. 

O processo de avaliação consiste no acompanhamento sistemático e contínuo 

do TCC pelos orientadores, avaliação parcial pela Pré-banca e avaliação final pela 

Banca Examinadora. A avaliação do TCC pela Banca Examinadora compreenderá a 

avaliação do trabalho escrito e a apresentação oral. 
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Numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), os estudantes estarão aprovados no 

componente curricular TCC se obtiver nota mínima igual a 7,0 (sete), sendo essa 

aferida pela Banca Examinadora. Os estudantes reprovados na apresentação ou defesa 

do TCC deverá matricular-se novamente no componente curricular TCC quando 

ofertado. 

 As questões relativas às normatizações pertinentes ao processo do TCC serão 

determinadas em Manual próprio do TCC da Especialização a ser elaborado em 

consonância com o Regulamento de Trabalhos de Conclusão dos Cursos Superiores do 

IFPE. 

12.3 EMENTÁRIO  

12.3.1 Módulo I – Experimentação  

UNIDADE CURRICULAR:  Introdução ao Estudo a distância CH  40h 

OBJETIVO: 

Apresentar os conceitos da Educação a Distância e seu processo evolutivo no Brasil, 
assim como orientar o estudante na utilização da plataforma virtual Moodle, 
mostrando a finalidade das ferramentas disponíveis, os papéis que cada integrante da 
equipe de apoio orientação e elaboração das atividades desenvolvem neste 
ambiente, como também a importância da inserção desses estudantes no processo 
de ensino e aprendizagem com o uso de ferramentas tecnológicas, disponíveis na 
internet. 

EMENTA:  
 
Elementos da educação à distância; O sistema tutorial; Ambientes virtuais de 
aprendizagem (Moodle); Características do estudo à distância; O papel do estudante 
na educação à distância. 

REFERÊNCIAS: 

CHERMANN, M. e BONINI, L. M. Educação a Distância: novas tecnologias em 
ambientes de aprendizagem pela Internet. São Paulo: Universidade Braz Cubas, 2000. 
80p. 
 
MAIA, Carmem (org.). Ead.br: educação a distância no Brasil na era da Internet. São 
Paulo: Anhembi Morumbi, 2000. 152p. 
MORAN, J. M., MASETTO, M. T. e BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação 
pedagógica. São Paulo: Papirus, 2000. 173p. 
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NEVES, André Menezes Marques e CUNHA FILHO, Paulo Carneiro (org.). Projeto 
Virtus: educação e interdisciplinaridade no ciberespaço. Recife: Editora Universitária 
da UFPE; São Paulo: Anhembi Morumbi,2000. 160p. 
 
PELLANDA, Nize Maria Campos e PELLANDA, Eduardo Campos (org.). Ciberespaço: um 
hipertexto com Pierre Lévy. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2000. 250p. 

 

UNIDADE CURRICULAR:  Ambientes virtuais de aprendizagem CH 20 h 

OBJETIVO:  

Apresentar a importância de um ambiente virtual de aprendizagem no processo de 
educação a distância. 

EMENTA: 

 Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem;  A Internet e a escola; Formas de Educação 
usando a informática; A Interatividade nos AVA; Software educacionais Geogebra e 
Hot potatoes. 

REFERÊNCIAS: 

ALVES, Lynn e NOVA, Cristiane. (Orgs.).Educação e tecnologia: trilhando caminhos . 
Salvador: UNEB, 2002. 
 
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 
 
LÉVY, Pierre. As Tecnologias da Inteligência -O Futuro do pensamento na era da 
Informática, SP, Ed. 34, 1996. 
 
SILVA, Marco. Sala de Aula Interativa. Rio de Janeiro: Quartet, 2000.  
 
TAELLA, Lúcia. A crítica das mídias na entrada do século XXI 
In: Crítica das práticas midiáticas: da sociedade de massa às ciberculturas / org. José 
Luiz ª Prado. São Paulo: Hackers Editores, 2002. 

 
 

UNIDADE CURRICULAR:  Experimentação – Jogos dos discos CH  20h 

OBJETIVO: 

Oferecer propostas alternativas para o ensino que explorem a interdisciplinaridade de 
forma fundamentada, articulando diferentes áreas da matemática e fazendo a 
construção significativa do conhecimento. 

EMENTA: 

 No primeiro Ciclo, apresentamos o experimento “jogo dos discos” para o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_virtual_de_aprendizagem#Os_Ambientes_Virtuais_de_Aprendizagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_virtual_de_aprendizagem#A_Internet_e_a_escola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_virtual_de_aprendizagem#Formas_de_Educa.C3.A7.C3.A3o_usando_a_inform.C3.A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_virtual_de_aprendizagem#Formas_de_Educa.C3.A7.C3.A3o_usando_a_inform.C3.A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_virtual_de_aprendizagem#A_Interatividade_nos_AVA
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ensino/aprendizagem do conteúdo de probabilidade. 

 No segundo Ciclo, aprofundamos conceitos associados à probabilidade, 
buscando uma maior interação entre teoria e prática. 

 

 No terceiro Ciclo, focamos no planejamento e aplicação de uma aula ligada ao 
experimento, com base em exemplos de aulas publicadas no Portal do 
Professor do MEC. Esta aula deverá ser elaborada pelo professor cursista e 
aplicada em sua própria sala de aula! 

REFERÊNCIAS:  

NEVADO, Rosane; CARVALHO, Marie Jane Soares; MENEZES, Crediné Silva de (Orgs.) 
Aprendizagem em rede na educação a distância: estudos e recursos para a formação 
de professores. Porto Alegre: Ricardo Lenz, 2007. 
 
O jogo dos discos. Revista do Professor de Matemática, no 48, 1º quadrimestre de 
2002, p. 13-19. Republicado em Matemática Ensino Médio, Coleção Explorando o 
Ensino, vol. 3. Brasília, Ministério da Educação, 2004. 
 
DIAS, C. C.  et al. Matemática na prática - Curso de Especialização em Ensino de 
Matemática no Ensino Médio - Módulo I Manual do Cursista. 
 
CAETANO, P. A S. & PATERLINI, R. R.  Matemática na prática - Curso de Especialização 
em Ensino de Matemática no Ensino Médio - Módulo I - Jogo dos Discos 

 
 

UNIDADE CURRICULAR:  Experimentação - Modelagem Matemática CH 40h 

OBJETIVO: 

Oferecer propostas alternativas para o ensino que explorem a interdisciplinaridade de 
forma fundamentada, articulando diferentes áreas da matemática e fazendo a 
construção significativa do conhecimento. 

EMENTA: 

 No primeiro Ciclo, realizamos a simulação de um processo de despoluição de 
um lago e discutimos diversos conceitos matemáticos ligados à modelagem 
matemática deste fenômeno. 

 No segundo Ciclo, exploramos matematicamente este processo de 
despoluição, aprofundando diversos conceitos matemáticos. 

 No terceiro Ciclo, focamos no planejamento e aplicação de uma aula ligada ao    
experimento, com base em exemplos de aulas publicadas no Portal do 
Professor do MEC. Esta aula deverá ser elaborada pelo professor cursista e 
aplicada em sua própria sala de aula! 

 

REFERÊNCIAS:  
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NEVADO, Rosane; CARVALHO, Marie Jane Soares; MENEZES, Crediné Silva de (Orgs.) 
Aprendizagem em rede na educação a distância: estudos e recursos para a formação 
de professores. Porto Alegre: Ricardo Lenz, 2007. 
 
O jogo dos discos. Revista do Professor de Matemática, no 48, 1º quadrimestre de 
2002, p. 13-19. Republicado em Matemática Ensino Médio, Coleção Explorando o 
Ensino, vol. 3. Brasília, Ministério da Educação, 2004. 
 
DIAS, C. C.  et al. Matemática na prática - Curso de Especialização em Ensino de 
Matemática no Ensino Médio - Módulo I Manual do Cursista. 
 
CAETANO, P. A S. & PATERLINI, R. R.  Matemática na prática - Curso de Especialização 
em Ensino de Matemática no Ensino Médio - Módulo I - Jogo dos Discos 

 
 

UNIDADE CURRICULAR: Ladrilhamento com polígonos regulares  CH  20h 

OBJETIVO: 

Oferecer propostas alternativas para o ensino que explorem a interdisciplinaridade de 
forma fundamentada, articulando diferentes áreas da matemática e fazendo a 
construção significativa do conhecimento. 

EMENTA: 

 No primeiro Ciclo, nos questionamos sobre as possibilidades de ladrilhamento 
de um plano (ou seja, cobrir um plano com polígonos, um ao lado do outro, 
sem deixar espaço entre eles) e construímos moldes de diversos polígonos 
regulares para com eles realizar este ladrilhamento. 

 No segundo Ciclo, nos aprofundamos em conhecimentos geométricos, 
sugerimos hipóteses e tentativas de realizar ladrilhamentos e classificamos as 
possibilidades. 

 No terceiro Ciclo, focamos no planejamento e aplicação de uma aula ligada ao   
experimento, com base em exemplos de aulas publicadas no Portal do 
Professor do MEC. Esta aula deverá ser elaborada pelo professor cursista e 
aplicada em sua própria sala de aula! 

 

REFERÊNCIAS:  

NEVADO, Rosane; CARVALHO, Marie Jane Soares; MENEZES, Crediné Silva de (Orgs.) 
Aprendizagem em rede na educação a distância: estudos e recursos para a formação 
de professores. Porto Alegre: Ricardo Lenz, 2007. 
 
O jogo dos discos. Revista do Professor de Matemática, no 48, 1º quadrimestre de 
2002, p. 13-19. Republicado em Matemática Ensino Médio, Coleção Explorando o 
Ensino, vol. 3. Brasília, Ministério da Educação, 2004. 
 



51 

 

DIAS, C. C.  et al. Matemática na prática - Curso de Especialização em Ensino de 
Matemática no Ensino Médio - Módulo I Manual do Cursista. 
 
CAETANO, P. A S. & PATERLINI, R. R.  Matemática na prática - Curso de Especialização 
em Ensino de Matemática no Ensino Médio - Módulo I - Jogo dos Discos 

 
 
 

12.3.2 Módulo II – Reflexão  

UNIDADE CURRICULAR:  Funções Elementares CH  40h 

OBJETIVO:  

Perceber a importância das funções no ensino médio; explorar as diversas definições 
de função e suas representações; desenvolver o conceito e técnicas fundamentais 
relacionadas com as funções polinomiais, exponenciais, logarítmicas e 
trigonométricas; explorar funções através de recursos computacionais. 

 EMENTA:  

Etapa 1: O conceito de função na Matemática. Do conceito espontâneo de relação 
ao conceito científico de função. Representações de funções. O conceito de variável 
como pré-requisito. 
 
Etapa 2: Funções polinomiais. Reflexões sobre o ensino de funções quadráticas. 
Máximos e mínimos de funções quadráticas e racionais. O que é importante ensinar 
sobre funções polinomiais. 
 
Etapa 3: Tópicos sobre funções exponenciais e logarítmicas. Gênese do número de 
Euler e comprovação matemática de sua existência. A questão da definição das 
funções exponenciais. Gênese dos logaritmos. Aplicações. 
 
Etapa 4: Tópicos sobre funções trigonométricas. Construção de uma atividade com a 
função seno com o GeoGebra. Ajuste de curva, a partir de uma tabela de 
temperaturas, obtendo uma função trigonométrica. 
 

REFERÊNCIAS: 

ÁVILA, G. Funções e gráficos em um problema de frenagem. Revista do Professor de 
Matemática, nº 12, 
1º semestre de 1988. Sociedade Brasileira de Matemática. 

D’AMBRÓSIO, B. S. Conteúdo e metodologia na formação de professores. In: 
FIORENTINI, D.; NACARATO, 
A. M. (Org.) Cultura, formação e desenvolvimento profissional de professores que 
ensinam Matemática. 
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São Paulo: Editora Musa, 2005. 

GRAVINA, M. A. O quanto precisamos de tabelas na construção de gráficos de 
funções. Revista do 
Professor de Matemática, no 17, 2º semestre de 1990, p. 27-34. 

LIMA, E. L. et al, A Matemática do Ensino Médio, volumes 1, 2 e 3. Rio de Janeiro: 
Sociedade Brasileira 
de Matemática, 1996. 

 

 

UNIDADE CURRICULAR:  Geometria Espacial CH  40h 

OBJETIVO: 

Explorar conceitos e propriedades dos poliedros regulares e semirregulares 
(arquimedianos); realizar experimentos geométricos, envolvendo poliedros, de modo 
a criar significados sobre a teoria de poliedros; explorar e construir o conceito de 
volume (de sólidos clássicos) de modo construtivo, elaborando materiais didáticos, de 
modo a construir um pequeno “laboratório de ensino”. 

 

EMENTA: 

Etapa 1: Poliedros e a fórmula de Euler. Introdução histórica. Definições básicas: 
poliedros de Platão e poliedros semirregulares. Listagem dos poliedros de Platão. 
Fórmula de Euler e aplicações. 
 
Etapa 2: Poliedros semirregulares. Classificação dos poliedros semirregulares 
(arquimedianos e não arquimedianos). 
 
Etapa 3: Volumes. Formulação do conceito de volume. Volume do paralelepípedo. 
 
Etapa 4: Princípio de Cavalieri e aplicações. Volumes: prismas, cilindros, pirâmides, 
cones, esferas, segmentos esféricos. 

REFERÊNCIAS: 

CARVALHO, P.C.P. Introdução à Geometria Espacial (Coleção Professor de 
Matemática) SBM. 
 
EZZI, G. et al. Fundamentos da matemática elementar. 5. ed. São Paulo: Atual, 2005. 
v. 10. 
 
LIMA, E. L. Medida e forma em geometria: comprimento, área, volume e semelhança. 
Rio de Janeiro: Instituto de Matemática Pura e Aplicada, c1991. 
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BARABOSA, João Lucas. Geometria Euclidiana Plana.  SBM, Coleção do Professor de 
Matemática, 10ª edição.  
 
LIMA, E. L.; Carvalho, P. C. P.; Morgado, A. C. Wagner, E. A Matemática do Ensino 
Médio, volume 2. SBM, Coleção do Professor de Matemática, 6ª Edição 
 

 

 

UNIDADE CURRICULAR: Matemática Discreta CH  40h 

OBJETIVO: 

Desenvolver habilidades básicas na resolução de problemas envolvendo contagem; 
desenvolver habilidades para reconhecer padrões em atividades ligadas à Análise 
Combinatória e à Probabilidade; estabelecer conexões entre diferentes áreas da 
Matemática e aplicar os conhecimentos em problemas que possam ser discretizados 
e naturalmente contextualizados. 

EMENTA: 

Etapa 1: Criptografia. Criptografia de substituição e permutações. Construção de kits 
pedagógicos para envio de mensagens secretas. 
 
Etapa 2: O Código Braille, combinações simples e o sistema de numeração decimal. 
Divulgação do sistema Braille. A linguagem das máquinas. 
 
Etapa 3: Aritmética modular e criptografia RSA. Segurança e funcionamento de 
sistemas de chave pública. 
 
Etapa 4: Combinatória e probabilidade. Atividades e problemas, envolvendo 
combinatória e probabilidade.  Atividades e problemas envolvendo combinatória e 
probabilidade. 

REFERÊNCIAS: 

MORGADO, PITOMBEIRA, CARVALHO, FERNANDEZ. Análise Combinatória e 
Probabilidade. IMPA, 1991. 
 
SGARRO, A. Códigos Secretos: Criptografia. São Paulo: Editora Melhoramento, 1989. 

MENEZES, P. B.. Matemática Discreta para Computação e Informática. 2a edição. 
Editora: Bookman. 2008. 

SCHEINERMAN, E.R.; Matemática Discreta: Uma Introdução, 1ª ed., Thomson, 2003. 
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UNIDADE CURRICULAR:  Conteúdo e prática: Olhar conceitual na sala 
de aula 

CH  40h 

OBJETIVO: 

Possibilitar ao professor a reflexão e o redimensionamento da prática docente, 
através da articulação entre conteúdos matemáticos e metodologias de ensino; 
discutir metodologias diferenciadas, com objetivo de orientar a elaboração de 
estratégias de ensino e de avaliação que as utilizem; construir parâmetros para 
produção e avaliação, pelo próprio professor, de propostas pedagógicas que 
complementem as tradicionais. 

EMENTA:  

Etapa 1: Conteúdo e prática: funções elementares. Objetivos: ressaltar o conceito de 
função como um tipo especial de relação entre conjuntos e seus elementos essenciais 
(domínio, contradomínio e relação); articular as três formas principais de 
representação de funções (tabelas, fórmulas e gráficos), correlacionando seus 
aspectos conceituais e propriedades qualitativas; explorar os conceitos de função, 
equação, gráfico, variável, incógnita, estabelecendo correlações entre eles. 
 
Etapa 2: Conteúdo e prática: matemática discreta. Objetivos: explorar situações 
concretas que envolvam a sistematização de processos de contagem; construir o 
princípio multiplicativo, como princípio básico geral para esta sistematização; quebrar 
o paradigma de classificação de problemas de contagem em modelos 
preestabelecidos (permutação, combinação, arranjo e suas derivações). 
 
Etapa 3: Conteúdo e prática: geometria. Objetivos: explorar a visualização espacial e a 
geometria de posição, através do estudo da posição relativa entre os diferentes tipos 
de objetos no espaço e os elementos que os compõem; apresentar os conceitos de 
comprimento, área e volume, estabelecendo relações a partir da representação 
espacial; desenvolver paralelamente as percepções geométricas plana e espacial, a 
partir da manipulação de elementos concretos; articular geometria com outros 
campos da Matemática, como Álgebra e Combinatória. 
 
Etapa 4: Fechamento 

REFERÊNCIAS: 

PIRES, Célia Maria Carolino; CURI, Edda e CAMPOS, Tânia Maria Mendonça. Espaço e 
forma a construção de noções geométricas pelas crianças das quatro séries iniciais do 
Ensino Fundamental. São Paulo: PROEM, 2000. 
 
PIAGET, Jean e INHELDER, Bárbara. A representação do espaço na criança. Tradução: 
Bernardina Machado de Albuquerque. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. 
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introdução ao processo de medição no Ensino Médio. Porto Alegre: UFRGS, Instituto 
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12.3.3 Módulo III – Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

UNIDADE CURRICULAR:  Metodologia  e Planejamento TCC CH  40h 

OBJETIVO: 

Orientar o professor cursista na escolha, planejamento, desenho metodológico e 
aplicação em sala de aula de uma unidade didática inovadora, focada nos conteúdos e 
práticas apresentados durante o curso. O planejamento desta unidade didática 
deverá ser formatado nos moldes de uma aula do Portal do Professor do MEC, 
visando sua publicação. 

REFERÊNCIAS: 

CORDEIRO , D. C. F. Manual de redação matemática. Fábrica de ensino [s.l.], 2010. 
 
ECO , H. Como se faz uma tese. Editora Perspectiva: São Paulo. [s.d.]. 
 
DIAS,  C. C. et al.  Matemática na Prática - Curso de Especialização em Ensino de 
Matemática no Ensino Médio - Módulo III - Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

UNIDADE CURRICULAR:  Planejamento e Defesa TCC CH  40h 

OBJETIVO: 

Direcionar o planejamento, aplicação e resultados obtidos na forma de uma 
Monografia para ser apresentada e avaliada como Trabalho de Conclusão de Curso. 

REFERÊNCIAS: 

CORDEIRO , D. C. F. Manual de redação matemática. Fábrica de ensino [s.l.], 2010. 
 
ECO , H. Como se faz uma tese. Editora Perspectiva: São Paulo. [s.d.]. 
 
DIAS,  C. C. et al.  Matemática na Prática - Curso de Especialização em Ensino de 
Matemática  no Ensino Médio - Módulo III - Trabalho de Conclusão de Curso. 
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13 ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA EaD 

Estamos vivendo um período histórico de “crise” e “transição”, cujos modelos 

paradigmas tradicionais de compreensão e explicação da realidade estão sendo 

revistos enquanto outros emergem. As teorias clássicas no campo da educação não 

dão mais conta da complexidade do fenômeno e da prática educativa. 

O paradigma positivista precisa ser totalmente substituído por outro ou outros. 

Os atuais paradigmas educacionais falam da necessidade da participação, da 

construção do conhecimento, da autonomia de aprendizagem, de currículo aberto, de 

redes de conhecimentos, da interconectividade dos problemas e das relações. 

Nesse sentido, a EaD oferece possibilidades de uma nova prática educativa  e 

social, por suas características e sua forma de organizar a aprendizagem e os processos 

formativos. Ela exige, portanto, uma organização de apoio institucional e uma 

mediação pedagógica que garantam as condições necessárias à efetivação do ato 

educativo. Pois, na EaD, quem ensina não é um professor, mas uma instituição. Trata-

se de uma ação mais complexa e coletiva em que todos os sujeitos do processo ensino 

e aprendizagem estão envolvidos direta ou indiretamente: de quem vai conceber e 

elaborar o material didático a quem irá cuidar para que esse chegue às mãos dos 

estudantes, da coordenação de curso aos professores e tutores. 

 A EaD deve ser pensada, então, e implementada pela “instituição ensinante” 

numa perspectiva sistêmica. A metáfora da rede traduz bem essa nova visão da 

organização do trabalho pedagógico: 

 Estudantes: matriculados no curso e que irão estudar “a distância”; 

 Professores Formadores: docentes com titulação mínima de Mestre, com a 

função de preparar e gerenciar a sala virtual, dar assistências aos estudantes, 

orientar os tutores a distância, corrigindo provas, exercícios e trabalhos 

elaborando e organizando seminários temáticos. Após a avaliação presencial do 

componente curricular, elaboram os instrumentos de avaliação de 2ª chamada 

e exame final e consolidam as notas para lançamento no sistema de gestão 

acadêmico. Esses docentes atuarão nos Módulos I e II; 

 Tutores a Distância: docentes com titulação mínima de Especialista com a 
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função de auxiliar o professor no desenvolvimento de todas as atividades e de 

orientar os estudantes nos seus estudos, dirimindo dúvidas e motivando-os 

para a aprendizagem individualizada e em grupo. Esses tutores atuarão no 

Módulo I e II;  

 Professores Orientadores: docentes que atuarão no Trabalho de Conclusão de 

Curso, com titulação mínima de Mestre, com a função de orientar os 

estudantes sob sua responsabilidade, referente ao trabalho final do curso.  O 

quadro desses professores poderá ser composto por tutores a distância e 

professores formadores do próprio curso, bem como docentes convidados de 

outras IES públicas e privadas, quando se fizer necessário para atender às 

demandas de orientação relacionadas às linhas de pesquisa do curso; 

 Tutores Presenciais: atendem aos estudantes nos polos, fomentando o hábito 

da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação ao desenvolvimento da 

metodologia, bem como ao uso das tecnologias disponíveis. Têm formação 

mínima em nível superior e experiência no magistério; 

 Coordenadores de Polo: docentes do serviço público que faz a gestão das 

atividades no polo de apoio presencial; 

 Coordenadores de Tutoria: coordenam os aspectos didáticos pedagógicos do 

grupo de tutores sob sua responsabilidade. Profissional de formação superior; 

 Coordenadores de Curso: coordenam o curso e seus aspectos gerais, 

juntamente com os coordenadores de tutoria. Têm titulação mínima de Mestre 

em Matemática e/ou áreas afins e experiência em ensino de especialização; 

 Material didático: elo de diálogo dos estudantes com professores, tutores e 

orientadores, através  dos materiais impressos(apostilas) e do AVA Moodle; 

 Diretoria de Educação a Distância: em que atua a equipe pedagógica do curso, 

composta por professores e técnicos de diferentes áreas do conhecimento, 

responsável pela gestão do projeto pedagógico do curso e/ou da modalidade; 

 Polos de Apoio Presencial: onde se oferece aos estudantes estrutura de apoio 
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ao desenvolvimento de suas atividades no curso, tais como salas de aula, 

laboratório de informática, biblioteca, dentre outros. 

 Assim organizada, a “instituição ensinante” poderá oferecer saber atualizado 

(filtrando o mais válido das recentes produções científicas), dando prioridade aos 

conhecimentos instrumentais (“aprender a aprender”), visando educação permanente 

do cidadão e estando compromissada com o meio circundante. Para tal, nessa 

organização devem estar presente constantemente: 

a) A estrutura organizativa, composta pelos subsistemas de concepção, produção 

e distribuição dos materiais didáticos, de gestão, de comunicação, de condução 

do processo de aprendizagem e de avaliação, e os Polos de Apoio Presencial. 

a) A comunicação: que deverá ser multidirecional, com diferentes modalidades e 

vias de acesso.  A comunicação multimídia exige, como qualquer 

aprendizagem, uma implicação consciente do aprendiz, uma intencionalidade, 

uma atitude adequada, as destrezas e conhecimentos prévios necessários a 

partir da utilização de diversos meio e linguagens. Os materiais utilizados 

também devem estar adequados aos interesses, necessidades e nível dos 

estudantes. 

b) O trabalho cooperativo: somos frutos de uma formação que privilegiou o 

individualismo e a competição. Na modalidade a distância, o que há, na maioria 

das vezes, são trabalhos de parcerias entre diferentes profissionais (autores, 

designer instrucional, web designer, tecnólogos educacionais, orientadores). 

Por essa razão, a ação pedagógica e a construção de conhecimento, numa 

perspectiva heurística e construtiva, devem se sustentar sobre o alicerce do 

trabalho colaborativo ou cooperativo, na construção de uma rede ou de uma 

“comunidade de aprendizagem”. 

É importante frisar que todos os passos e etapas do curso são planejados pela 

equipe pedagógica com antecedência e que os estudantes devem ser informados 

desde o início de seu percurso. Por isso, ao matricular-se, os estudantes têm acesso, 
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no ambiente virtual, ao Projeto Pedagógico do Curso contendo todas as informações 

referentes ao curso e à modalidade, além  do calendário de atividades dos Módulos. 

O estudante enviará as atividades e manterá contato com seus tutores, 

utilizando sempre o ambiente virtual de aprendizagem, para que tudo fique registrado 

no sistema, evitando dissabores, muito comuns quando se utiliza outra rede de 

comunicação, como o correio eletrônico. 

 No desenvolvimento do curso, são oferecidos aos estudantes suportes 

administrativo, pedagógico, cognitivo, motivacional, propiciando-lhe clima de 

autoaprendizagem e oferecendo, assim, ensino de qualidade.   

 A modalidade a distância, portanto, não deve ser pensada como algo à parte da 

organização de ensino. É necessário que o estudante compreenda que Educação a 

Distância é educação permanente, contínua e que, dadas suas características, faz-se 

imprescindível a organização de um sistema que ofereça aos estudantes as condições 

para que efetuem sua formação profissional. 

13.1  Organização do Curso 

A Educação a Distância, embora prescinda da relação face-a-face em todos os 

momentos do processo ensino e aprendizagem, exige relação dialógica efetiva entre 

estudantes, professores e tutores. Por isso, impõe uma organização de sistema que 

possibilite o processo de interlocução permanente entre os sujeitos da ação 

pedagógica. Dentre os elementos imprescindíveis ao sistema estão: 

 A implementação de uma rede que garanta a comunicação entre os sujeitos do 

processo educativo; 

 A produção e organização de material didático apropriado à modalidade; 

 Processos de orientação e avaliação próprios; 

 Monitoramento do percurso dos estudantes; 

 Criação de ambientes virtuais que favoreçam o processo de estudo dos 

estudantes. 
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Para o curso de Especialização em Ensino de Matemática no Ensino Médio, na 

modalidade a distância, a estrutura e a organização do sistema que dá suporte à ação 

educativa preveem: 

 

13.1.1 Rede Comunicacional 

Torna-se necessário o estabelecimento de uma rede comunicacional que 

possibilite a ligação dos vários polos do curso e o IFPE. Para tanto, é imprescindível a 

organização de estrutura física e acadêmica no IFPE com a garantia de: 

 

 Manutenção de equipe multidisciplinar para orientação nas diferentes 

disciplinas/áreas do saber que compõem o curso; 

 Designação de coordenador que se responsabilize pelo 

acompanhamento acadêmico e administrativo do curso; 

 Suporte Moodle  para a rede comunicacional prevista. 

 

13.1.2 Produção de Material Didático 

O material didático impresso constitui um pilar importante deste processo, 

uma vez que, mesmo disponibilizando-se o conteúdo na web (além do projeto, guia 

didático, textos de consulta etc), é importante lembrar que poucos professores, em 

seu dia-a-dia, dispõem de computadores conectados a internet.  

A Plataforma outro pilar importante estimulará a interatividade como fator 

relevante para o sucesso do curso. Neste sentido, textos objetivos, densos 

teoricamente, pesquisas induzidas, devem ser fortemente estimuladas, podendo ser 

realizadas nos polos da UAB, nos ambientes, espaços e laboratórios das escolas.  

O material didático poderá ser disponibilizado na plataforma ou por meio de 

busca na internet. As atividades propostas desenvolvidas no ambiente virtual terão sua 

oferta, não apenas, centrada na plataforma, mas também, indicadas pelo material 

impresso. 
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Na construção do desenho instrucional do material didático, serão 

consideradas, pelo menos, duas situações:  

 A situação de dinamização do professor atuando em sala de aula; 

 A situação do professor como aluno-cursista.  

Essas situações podem ser descritas a partir de dois momentos, no primeiro 

tendem a se fundir, principalmente  quando  professor e  aluno, a parir da utilização do 

material didático dialogam fortemente através do processo de ensino e aprendizagem. 

No segundo possibilitará a integração entre os professores formadores, tutores 

presencial e a distância em função da experimentação e das metodologias praticadas 

com os estudantes, visando a construção do conhecimento matemático. 

Por fim, no que diz respeito à metodologia da sala de aula, o excesso de 

textos deve ser evitado, onde a partir da experimentação de ideias, devem ser 

propostas  ações que visem instrumentalizar, não apenas a teoria, mas também, a 

didática praticada. 

 

 13.1.3 Processos de Orientação de Avaliação 

São processos inseparáveis na EAD, pois a avaliação é realizada pelo sujeito 

que acompanha e orienta os estudantes em seu estudo e aprendizagem. 

Os tutores a distância devem participar da discussão, com os professores 

responsáveis pelas disciplinas, a respeito dos conteúdos a serem trabalhados, do 

material didático a ser utilizado, da proposta metodológica, do processo de 

acompanhamento e avaliação de aprendizagem e dos Seminários Temáticos. 

No desenvolvimento do curso, os tutores a distância são responsáveis pelo 

acompanhamento e avaliação do percurso de cada estudante sob sua orientação. 

Além disso, deve estimular motivar e, sobretudo, contribuir para o desenvolvimento 

da capacidade de organização das atividades acadêmicas e de autoaprendizagem. 

Os tutores a distância, paradoxalmente ao sentido atribuído ao termo 

“distância”, devem estar permanentemente em contato com os estudantes, mediante 

a manutenção do processo dialógico, em que entorno percurso, expectativas, 

realizações, dúvidas, dificuldades sejam elementos dinamizadores desse processo. 
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Em razão da necessidade de interlocução profícua, estabelece-se a relação de 

um(a) tutor(a) a distância para cada 20 a 30 estudantes (em média, na relação de 

um(a) para cada polo), quando da oferta dos componentes as disciplinas dos Módulos 

I e II.  Durante a oferta do Módulo III - TCC, essa relação deve ficar em torno de até 5 

estudantes por professor(a)/tutor(a)orientador(a), visando a realização da monografia 

a ser apresentada ao final do curso. Esse processo é detalhe no capítulo sobre a 

avaliação deste projeto. 

 

13.1.4 Acolhimento aos Estudantes 

Os estudantes iniciam o curso com o componente curricular: Introdução ao 

Estudo a Distancia. Nele, aprendem a utilizar o ambiente virtual de ensino e 

aprendizagem, os recursos, atividades e as tecnologias informáticas que serão 

utilizadas no curso pelos professores. Aprenderão, também, a utilizar o material 

didático impresso e vídeo aula para que possam melhor explorar o uso dessas 

tecnologias, subsidiando-os sobre o quê e para quê vai aprender e explicando como 

será desenvolvido o curso ao longo do seu processo de ensino-aprendizagem.   

13.1.5 Manual do Estudante 

Os estudantes terão a seu dispor, na forma impressa e na web, um guia 

(Manual do Estudante) com as orientações gerais sobre o curso, a organização didática 

e as normas acadêmicas, o processo de avaliação do desempenho da aprendizagem, as 

orientações para o seu estudo, a relação e localização dos Polos de Apoio Presencial do 

Sistema UAB (POLO UAB) e a estrutura organizacional da DEaD do IFPE. 

Além disso, será disponibilizado na web, um guia contendo os conteúdos 

(módulos, componentes curriculares etc.) do curso para que os estudantes possam 

acompanhar toda sua estrutura curricular. 

 13.1.6 Contrato Pedagógico 

No início de cada componente, os estudantes terão a seu dispor, no AVEA, um 

contrato pedagógico que explica a organização do componente (carga horária, 

horários de atendimento semanais online, nomes dos tutores por polo e do(a) 

professor(a) formador(a). Também são mostrados a ementa do componente, a 

distribuição semanal de conteúdos, a metodologia a se utilizada, as atividades 
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presenciais, a web conferencia, os critérios e o processo de avaliação. Também são 

explicitados os processos de 2ª chamada e exame final, além orientações gerais e 

referências. É de responsabilidade dos professores formadores elaborarem e 

disponibilizarem esse contrato no início de cada componente. 

13.1.7 Sistema de Tutoria 

O corpo de tutores desempenha papel de fundamental importância no 

processo educacional de cursos a distância. É compreendido como um dos sujeitos que 

participa ativamente da prática pedagógica. Suas atividades desenvolvidas a distância 

e/ou presencialmente contribuem para o desenvolvimento dos processos de ensino e 

de aprendizagem e para o acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico. 

Um sistema de tutoria necessário ao estabelecimento de uma educação a 

distância de qualidade deve prever a atuação de profissionais que ofereçam tutoria a 

distância e tutoria presencial. 

A tutoria a distância atuará a partir da instituição, mediando os processos 

pedagógicos com estudantes geograficamente distantes e referenciados aos polos 

descentralizados de apoio presencial. A principal atribuição desses profissionais é o 

esclarecimento de dúvidas por meio de fóruns de discussão realizados no ambiente 

virtual de aprendizagem por mensagens, participação em vídeo, videoconferências e 

tutoria online (chat). 

Os tutores a distância também têm a responsabilidade de promover espaços de 

construção coletiva de conhecimento, selecionar material de apoio e sustentação 

teórica aos conteúdos e participar dos processos avaliativos de ensino-aprendizagem, 

juntamente com os professores formadores. Um(a) tutor(a) a distância ficará 

responsável por um grupo de, no máximo, 30 a 50 estudantes, uma vez que são 

designados para cada polo. 

A tutoria presencial atenderá aos estudantes nos polos, em horários 

preestabelecidos fixados pelo(a) Coordenador(a) do Polo, de acordo com os horários 

de preferência dos estudantes. Esses profissionais serão capacitados pela equipe de 

EaD do IFPE, quando receberão orientação sobre a função de tutoria, conhecerão o 
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projeto pedagógico do curso, o material didático e a metodologia do curso. Um(a) 

tutor(a) ficará responsável por um grupo de, no máximo, 30 a 50 estudantes. 

Os tutores a distância e presenciais serão escolhidos por meio de processo 

seletivo público simplificado de acordo com o  edital publicado para tal fim. 

A principal atribuição do tutor presencial é auxiliar os estudantes no 

desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo, fomentando o hábito da 

pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação ao desenvolvimento da metodologia, bem 

como ao uso das tecnologias disponíveis. Além disso, participará de momentos 

presenciais obrigatórios. O tutor presencial manterá comunicação permanente tanto 

com os estudantes quanto com a equipe pedagógica do curso. 

 

13.1.8 Formação Permanente dos Professores Formadores, Tutores a Distância e 

          Presenciais, Equipe Multidisciplinar e Técnicos Administrativos. 

A Política de Qualificação será viabilizada mediante a implementação de um 

Plano de Capacitação de docentes, tutores e técnicos administrativos, destinado a 

proporcionar o suporte necessário ao desenvolvimento Institucional em educação a 

distância (EaD). A constante formação profissional das pessoas que integram a equipe 

de EaD é de fundamental importância para a sobrevivência de qualquer projeto ligado 

a essa modalidade, seja de formação inicial ou continuada de servidores e 

colaboradores. 

De um lado, essa qualificação permitirá a otimização dos serviços de EaD 

oferecidos pelo IFPE; por outro, proporcionará o crescimento pessoal dos servidores e 

colaboradores que trabalham na área, sendo um fator imprescindível para a sua auto 

realização. 

As atividades a serem desenvolvidas serão de dois tipos: cursos presenciais ou a 

distância; treinamentos específicos ou em serviço; intercâmbios ou visitas técnicas; 

seminários e congressos que contribuam para atualização permanente dos 

profissionais e cursos de pós-graduação. 
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 Os professores formadores, tutores a distância ou presenciais, assim como a 

equipe multidisciplinar, ao ingressarem na DEaD, deverão participar de um curso 

inicial, constando de formação no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle e 

Pedagógica. 

 Os professores formadores e tutores a distância que já estejam desenvolvendo 

suas atividades docentes na DEaD há mais de (06) seis meses deverão ser submetidos 

a processo de formação continuada para aprimoramento das habilidades no uso 

pedagógico das ferramentas virtuais de aprendizagem. 

 A DEaD também desenvolveu um projeto de formação, no formato de extensão 

para professores formadores e tutores de outras instituições, colaboradores e 

servidores de outros campi do IFPE que desejem ingressar nessa modalidade de 

ensino. 

 Outro projeto diz respeito à equipe multidisciplinar da DEaD e está em 

desenvolvimento no Grupo de Trabalho de Formação Docente coordenado pela 

Assessoria Pedagógica da DEaD. 

13.2 Estrutura Pedagógica 

 O IFPE concebe a aprendizagem como um processo de construção do 

conhecimento que se origina no interior do indivíduo, não apenas como um processo 

solitário na absorção de conteúdos, mas principalmente como um processo cognitivo 

que perpassa a intersubjetividade, mediado pelo professor formador e pelo professor 

tutor. Assim, os estudantes são estimulados a aprender a ser, aprender a conviver, 

aprender a fazer e aprender a aprender. 

 Esse paradigma de aprendizagem ancora-se nos pressupostos de Vygotsky 

(1994), quando ele aponta que o aprendizado como um processo eminentemente 

social, ressalta a influência da cultura e das relações sociais na formação dos processos 

mentais superiores. 

 O enquadramento pedagógico da relação de ensino-aprendizagem baseia-se 

também em autores como Piaget (1983), bem como nas propostas de Moore que 

destacam a autonomia e independência do estudante e de Holmberg, quando eles 
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apontam a vertente da interação e da comunicação. O fazer pedagógico deve alinhavar 

uma estruturação a partir de olhares e práticas que sejam atuais, que recusem a 

reprodução infrutífera, que não trazem resultados positivos para os estudantes nem 

para a instituição.  

 A fim de assegurar a consecução e consolidação das aprendizagens dos 

estudantes e contribuir para o perfil de conclusão do curso, os professores no 

desenvolvimento da prática docente, deverão zelar pelo planejamento e 

desenvolvimento do ensino e avaliação da aprendizagem na perspectiva da construção 

sociocultural do conhecimento, atribuindo aos estudantes uma participação ativa, 

enquanto sujeito construtor de conhecimento, numa relação dialógica entre 

professores estudantes. 

 Para tanto, adotam-se como estratégias pedagógicas o acompanhamento 

sistemático do desenvolvimento dos estudantes por equipe de professores formadores 

que elabora a sala virtual com base no plano de curso, dispondo conteúdos e 

atividades que se adequem ao perfil do grupo. Conta também com equipe de tutores a 

distância, que são responsáveis por acompanhar todo o desenvolvimento da 

aprendizagem dos estudantes, motivando-os, esclarecendo dúvidas, orientando-os e 

fornecendo o feedback necessário à retroalimentação da aprendizagem. O curso conta 

ainda com o suporte presencial no polo por meio do tutor presencial, responsável por 

apoiar os estudantes em suas dificuldades de acesso aos conteúdos, podendo também 

formar grupos de estudos e sugerir material complementar de estudo para facilitar a 

aprendizagem. 

 A semana letiva inicia-se na quarta-feira e encerra-se na terça-feira da semana 

subsequente. Os estudantes deverão dispor de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais 

de estudo para o desenvolvimento das leituras, audiência de vídeos e outros materiais 

disponíveis, assim como para realização da atividade avaliativa obrigatória da semana 

no Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA). 

 Na sala de aula virtual, os estudantes contam com o material didático (apostila) 

do componente curricular, disposto em formato PDF, assim como o calendário de 
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atividades a distância e presenciais do curso, o contrato pedagógico e o plano de aula 

semanal com as orientações sobre o desenvolvimento das atividades da semana. 

 No AVEA, são disponibilizadas ferramentas virtuais de aprendizagem 

direcionadas aos objetivos pedagógicos do curso que se dispõe a facilitar a 

comunicação e a interação no desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem. Por meio de ferramentas assíncronas (fórum, mensagens, wiki), os 

estudantes poderão estabelecer contato com a equipe docente e com seus pares, 

esclarecer dúvidas, realizar as atividades e ter acesso a conteúdos de estudo. Contam 

também com ferramentas síncronas como a tutoria online (chat) em horário e dias 

previamente agendados e disponíveis para conhecimento na semana “0” da sala 

virtual. 

 Dentre outras ferramentas virtuais de aprendizagem, os professores 

formadores se utilizam para desenvolvimento do componente curricular de: envio de 

arquivo, webquest, web conferencia, hot potatoes, questionário, diário de bordo, 

dicionário, acesso a sites, vídeos e textos. 

 No polo de apoio presencial, os estudantes contarão com infraestrutura física e 

organizacional que possibilite o desenvolvimento das atividades presenciais e a 

distância, com biblioteca, laboratório de informática com acesso à internet e salas de 

aula. 

13.3 Colegiado do Curso  

 Deverá ser criado o Colegiado do Curso de Especialização em Ensino de 

Matemática no Ensino Médio. Este funcionará como um órgão democrático e 

participativo de função deliberativa, consultiva, propositiva e de planejamento 

acadêmico. Em sua composição figurarão os seguintes membros: 

a) Coordenação Geral de Ensino; 

b)  Coordenador(a) do curso de Especialização; 

c) 1 (um) representante da equipe técnico-administrativa; 

d) Pedagogo(a) responsável pelo Curso de Especialização; 

e) Todo o corpo docente do Curso de Especialização; 
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f) 1 (um) representante do corpo discente do Curso. 

 

Entre suas competências estão:  

a) Analisar e validar o Projeto Pedagógico do Curso para encaminhá-lo 

à Direção de Ensino ou instância equivalente; 

b) Acompanhar a execução didático-pedagógica do Projeto 

Pedagógico do Curso; 

c) Propor modificações no Projeto Pedagógico do Curso e nos 

Programas dos Componentes Curriculares, por meio da indicação 

de comissão para esta reestruturação; 

d) Estabelecer critérios e cronograma para viabilizar a recepção de 

professores visitantes a fim de, em forma de intercâmbio, 

desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

e) Deliberar sobre questões relativas à vida acadêmica, tais como 

frequência, equivalência e adaptações de estudos, exames e 

avaliações de acordo com a Organização Acadêmica; 

f) Atuar de forma consultiva e deliberativa, em primeira instância, na 

área do Ensino, Pesquisa e Extensão, desde que não conflite com o 

que preceitua a Organização Acadêmica e as demais normas do 

IFPE; 

g) Analisar e dar encaminhamento, sempre que solicitado, a outras 

questões pertinentes ao curso de Especialização. 

As questões relativas às competências da Presidência do Colegiado e 

Secretaria, às reuniões e outros pontos serão determinadas em Regimento próprio a 

ser elaborado em consonância com o Regimento do Colegiado dos Cursos Superiores 

do IFPE. 

14 CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  

14.1. Concepção de Avaliação  

 Em um mundo caracterizado por mudanças, o grande desafio é identificar 

quando mudar ou atualizar uma proposta educativa ou curricular. Somente a avaliação 
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dará suporte para a revisão de objetivos e finalidades do processo de ensinar e 

aprender de uma instituição educativa. 

 A avaliação, por ser um processo contínuo, de caráter dinâmico e temporal, 

deve abranger os estudantes e sua história de vida, desde sua entrada na escola, 

passando por toda sua trajetória do “aprender”. 

 Avaliação é um processo de ajuda à efetividade do ensino e da aprendizagem. 

Opta-se pela valorização das aprendizagens significativas que assegurem o domínio de 

competências e habilidades, de estratégias mentais do ato de aprender, da formação 

geral dos estudantes e dos processos criativos. É entendida como um processo mais 

amplo do que apenas a simples aferição de conhecimentos constituídos pelos 

estudantes em um determinado momento de sua trajetória escolar. Determina que se 

deva considerar tanto o processo que os estudantes desenvolvem ao aprender como o 

produto alcançado. 

 A avaliação, quando bem planejada, apontará as mudanças necessárias desde a 

confecção dos materiais até os procedimentos educativos oferecidos para o alcance 

dos objetivos e a construção das competências requeridas. 

 A avaliação no curso é concebida como uma dimensão do processo de ensino-

aprendizagem e não apenas como momentos isolados desse mesmo processo. Assim, 

a avaliação é vista como uma reflexão conjunta sobre a prática pedagógica durante o 

curso. Tal entendimento não exclui, no entanto, a utilização de instrumentos usuais de 

avaliação, tais como trabalhos escritos, atividades e testes desenvolvidos no ambiente 

virtual de aprendizagem e presencialmente. 

 O processo de avaliação de aprendizagem na Educação a Distância, embora 

possa se sustentar em princípios análogos aos da educação presencial, requer 

tratamento e considerações especiais em alguns aspectos.  

 Primeiro, porque um dos objetivos fundamentais da Educação a Distância deve 

ser a de obter dos estudantes não a capacidade de reproduzir ideias ou informações, 

mas sim a de produzir e reconstruir conhecimentos, analisar e posicionar-se 

criticamente frente às situações concretas que se lhes apresentem. 
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 Segundo, porque no contexto da EaD os estudantes não contam, comumente, 

com a presença física do professor. Por esse motivo, faz-se necessário desenvolver 

métodos de estudos individuais e em grupo para que os estudantes possam: buscar 

interação permanente com os colegas, professores e tutores todas as vezes que 

sentirem necessidade; obter confiança e autoestima frente ao trabalho realizado; 

desenvolver a capacidade de análise e elaboração de juízos próprios. 

 O trabalho do autor ao organizar o material didático básico para a orientação 

dos estudantes deve contribuir para que todos questionem aquilo que julgam saber e, 

principalmente, para que questionem os princípios subjacentes a esse saber. 

 Nesse sentido, a relação teoria-prática coloca-se como imperativo no 

tratamento do conteúdo selecionado para o curso. Para a relação intersubjetiva e  

dialógica entre professores-estudantes, mediada por textos, ela é fundamental.   

 O que interessa, portanto, no processo de avaliação de aprendizagem é 

analisar a capacidade de reflexão crítica dos estudantes frente a suas próprias 

experiências, a fim de que possam atuar, dentro de seus limites, sobre o que os 

impede de agir para transformar aquilo que julgam limitado em termos das políticas 

públicas e dos processos de gestão. 

 Embora a avaliação ocorra de forma contínua, cumulativa, descritiva e 

compreensiva, é possível particularizar três momentos no processo: 

a) O acompanhamento do percurso de estudo do estudante, mediante diálogos; 

b) Produção de trabalhos escritos, que possibilitem sínteses dos conhecimentos 

trabalhados; 

c) Desenvolvimento e apresentação de resultados de pesquisas científicas 

realizadas ao longo dos Módulos I e II como produção relacionada aos 

componentes.  
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14.2 Processo de Avaliação da Aprendizagem 

 A avaliação da aprendizagem no IFPE tem como finalidade acompanhar o 

desenvolvimento dos estudantes, a partir de uma observação integral e da avaliação 

das aprendizagens, visando também o aperfeiçoamento do processo pedagógico e das 

estratégias didáticas. 

 O processo de avaliação da aprendizagem será contínuo e cumulativo, com a 

preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e possibilitará a 

verificação: 

a) Da adequação do currículo ou da necessidade de sua reformulação; 

b) Da eficácia dos recursos didáticos adotados; 

c) Da necessidade de serem adotadas medidas para a recuperação 

paralela da aprendizagem; 

d) Da necessidade de intervenção por parte dos professores no processo 

de ensino e aprendizagem; 

e) Do ajustamento psicossocial dos estudantes. 

 Os instrumentos a serem utilizados para a avaliação do desempenho da 

aprendizagem serão efetivados em cada componente curricular por meio de atividades 

de pesquisa, exercícios escritos e orais, testes, atividades práticas, elaboração de 

relatórios, estudos de casos, relato de experiências, produção de textos, execução de 

projetos dentre outros, que sejam definidos nos planos de ensino, de acordo com a 

natureza do componente curricular. 

 Visando acompanhar se os objetivos do curso foram alcançados e se as 

estratégias adotadas foram apropriadas, faremos uso da avaliação diagnóstica, 

formativa e somativa. Serão atribuídos valores aos diferentes instrumentos usados 

para a avaliação e ao acompanhamento. Os estudantes serão avaliados, ainda, por 

meio da observação direta dos professores, quanto ao planejamento e execução de 

oficinas, seminários temáticos ou outros procedimentos pedagógicos. 
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Poderão ser aplicados quantos instrumentos avaliativos forem necessários 

ao processo de aprendizagem, cabendo, no mínimo, uma prática avaliativa presencial 

em cada componente curricular, de acordo com o Calendário Acadêmico de Atividades 

do Curso.  

Durante o desenvolvimento de cada componente curricular, serão 

aplicadas diversas atividades avaliativas com os objetivos de acompanhar o 

desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes e identificar se as estratégias e 

recursos tecnológicos utilizados pelos professores para disponibilizar o conteúdo, 

impressos ou via web, estão sendo eficientes e efetivos. De posse desses dados, os 

professores podem vir a tomar decisões para reorientar o processo de ensino-

aprendizagem. 

 A avaliação somativa, entendida como aquela que busca verificar o 

aproveitamento dos estudantes ao final de determinado período, com a finalidade de 

decidir sobre sua progressão, será presencial e aplicada nos polos ao final de cada 

componente curricular.   

 Todas as atividades avaliativas presenciais ou a distância serão corrigidas pelos 

tutores a distância com supervisão dos professores-formadores 

 A avaliação dos estudantes será feita por meio de trabalhos, participação das 

atividades programadas no ambiente virtual e exames presenciais. Os exames 

presenciais prevalecerão sobre os demais instrumentos de avaliação virtual, sendo que 

o resultado final será calculado por meio de média ponderada. A nota do exame 

presencial terá peso 7,0 (sete) e a nota das atividades programadas a distância terá 

peso 3,0 (três).  

 Durante todo o processo de ensino-aprendizagem, e a partir dos resultados 

obtidos, a equipe docente proporcionará feedback para os estudantes propiciando que 

façam a auto avaliação do seu próprio desempenho nas atividades realizadas. 

 O resultado da soma das atividades avaliativas, bem como do exame final de 

cada componente curricular deverá exprimir o grau de desempenho acadêmico dos 
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estudantes, sendo expresso por nota de 0 (zero) a 10 (dez), considerando até a 

primeira casa decimal. 

 Caberá aos professores informar a seus estudantes o resultado de cada 

avaliação, bem como postar no ambiente virtual de aprendizagem o instrumento de 

avaliação presencial com seu respectivo gabarito ou fórum para discussão da avaliação 

presencial. 

 Será permitida segunda chamada para avaliação presencial, desde que 

requerida no Polo de Apoio Presencial, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, desde 

que comprovados os motivos expressos e atendidas as exigências do art. 237 da 

Organização Acadêmica. 

 O resultado das avaliações será calculado por meio de Média das Avaliações 

realizadas composta pelas Notas das Atividades Programadas a Distância (NAPD), que 

equivalem a 30%, e a(s) Nota(s) da(s) Avaliação(ões) Presencial(ais) (NAP) que 

equivale(m) a 70%, conforme expressa na equação abaixo: 

 

MAR = NAPD + NAP 

Em que: 

MAR = Média das Avaliações Realizadas; 

NAPD = Nota das Atividades Programadas a Distância; 

NAP = Nota da Avaliação Presencial. 

 Ao longo dos componentes dos Módulos I e II, intercalam-se atividades 

obrigatórias no Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA) que totalizam 3,0 

(três) pontos, podendo 1,0 (um) ponto ser destinado à participação dos estudantes nas 

atividades avaliativas, como atividades presenciais (dente elas web conferência) e 

avaliação presencial que, por sua vez, totalizam 7,0 (sete) pontos, sendo 5,0 (cinco) 

pontos destinados à avaliação presencial e 2,0 (dois) pontos distribuídos nas demais 

atividades presenciais desenvolvidas. 
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 A avaliação do desempenho dos estudantes, para fins de promoção, conclusão 

de estudos e obtenção de certificados, ocorrerá mediante: 

 Cumprimento das atividades programadas a distância; 

 Realização de avaliações presenciais; 

 Obtenção de média mínima de 7,0 (sete). 

 Para ter direito a realizar a avaliação presencial, os estudantes deverão ter 

participado de, no mínimo, uma atividade avaliativa no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, obtendo nota diferente de 0,0 (zero). 

 Serão considerados aprovados os estudantes que obtiverem nota igual ou 

superior a 7,0 (sete) em cada componente curricular.  

 A recuperação processual será aplicada para suprir as deficiências de 

aprendizado dos estudantes, tão logo elas sejam detectadas, durante o período letivo, 

por meio de assistência dos professores e tutores, no ambiente virtual de 

aprendizagem utilizado nesta modalidade de ensino. 

 A equipe docente deverá identificar as dificuldades de aprendizagem dos 

estudantes, reconhecendo quando necessitam de ajuda ou então quando a estratégia 

de ensino não corresponde ao seu perfil. Uma vez reconhecidas essas dificuldades, o 

docente deverá buscar novas estratégias de ensino que ajudem o estudante a superá-

las.  

 A avaliação da aprendizagem é entendida como base da tomada de decisões do 

docente para adotar e/ou modificar suas posturas frente aos estudantes, fornecer 

ajuda, melhores explicações, exemplos e situações; aprofundar questões, proporcionar 

desafios, desenvolver episódios para a aprendizagem e, inclusive, considerar os 

estudantes aptos diante de competências e habilidades trabalhadas. 

 Para efeito de registro da nota de cada componente dos Módulos I e II, após 

serem aplicados os instrumentos de avaliação durante os estudos de recuperação, 

prevalecerá a maior nota. 
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 Os estudantes do curso que, mesmo sendo submetido à recuperação, não 

obtiverem média mínima 7,0 (sete) terão direito a realizar o exame final. 

 Para ter direito ao Exame Final, os estudantes deverão ter participação efetiva 

durante todo o processo de ensino-aprendizagem dos componentes curriculares, bem 

como apresentar, no mínimo, média 2,0 (dois). 

 Serão considerados aprovados, após Exame Final, os estudantes cuja Média 

Final (MF) calculada de forma aritmética for igual ou superior a 6,0 (seis), conforme 

expressão abaixo: 

  

                                                        MF = MAR + NEF 

                                                                      

Em que: 

MF = Média Exame Final; 

MP = Média das Avaliações Realizadas; 

NEF = Nota Exame final. 

 Os estudantes terão o direito de requerer, no Polo de Apoio Presencial, a 

revisão de instrumentos de avaliações, em até 03 (três) dias úteis após a divulgação do 

resultado. 

 A revisão de nota ou pontuação das atividades programadas a distância será 

feita pelo professor-formador, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após receber a 

solicitação dos estudantes. 

 A nota de cada revisão dos instrumentos avaliativos não poderá ser inferior à 

anterior. 

Em caso de reprovação em até 2 (dois) componentes curriculares, o estudante 

poderá vir a cumpri-los em outra turma que, por ventura, venha a ser formalmente 

estabelecida, desde que: 
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I - seja em turma imediatamente posterior a que ele iniciou o curso; 

II - haja vaga ou sua matricula nesta nova turma exceda em ate 10% (dez por cento) o 

número máximo de estudantes. 

A matricula nessa condição, fica restrito a apenas dois dos componentes 

curriculares e a uma única vez. 

 O estudante reprovado em mais de 2 (dois) componentes curriculares estará, 

automaticamente, desvinculado do curso. 

  

14.3 Avaliação da Aprendizagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 O modelo de avaliação da aprendizagem no ambiente virtual de aprendizagem 

(avaliação a distância) proposto pretende ajudar os estudantes a desenvolverem graus 

mais complexos de competências cognitivas, habilidades e atitudes, possibilitando-lhe 

alcançar os objetivos propostos. 

 Para tanto, o processo de avaliação adotará um processo contínuo, para 

verificar constantemente o progresso dos estudantes e estimulá-los a serem ativos na 

construção do conhecimento. 

 Serão adotados mecanismos que promovam o permanente acompanhamento 

dos estudantes, no intuito de identificar eventuais dificuldades na aprendizagem e 

saná-las ainda durante o processo de ensino-aprendizagem. No entanto, a avaliação a 

distância atenderá ao disposto no Decreto nº 5.622, de 19/12/2005, que estabelece 

obrigatoriedade e prevalência das avaliações presenciais sobre outras formas de 

avaliação. 

 O ambiente virtual de aprendizagem será utilizado como forma de 

acompanhamento dos processos de aprendizagem individual e coletivo. 

 O modelo de avaliação proposto tem como referência a concepção de 

aprendizagem baseada numa perspectiva interacionista-construtivista. 
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 Nesse sentido, destacam-se como aspectos relevantes que subsidiam a 

construção da proposta de avaliação da aprendizagem no ambiente virtual: 

a) Apresentação de dados quantitativos referentes a acesso ao 

ambiente (controle de frequência); 

b) Apresentação de dados quantitativos em relação a contribuições 

em determinada ferramenta do ambiente (fórum, chat e outras), 

bem como possibilidades de visualização do texto 

postado/contribuição (dados qualitativos); 

c) Documentação do histórico de navegação individual, de forma a 

auxiliar os professores/tutores no acompanhamento do percurso 

individual dos estudantes, facilitando o processo de avaliação 

formativa e, também, possibilitando aos estudantes o registro do 

caminho percorrido; 

d) Possibilidade de fluxo navegacional entre as contribuições dos 

vários participantes, uma vez que se entende que a construção 

individual é permeada pelo coletivo; 

e) Visualização das trocas interindividuais que se constituem a partir 

de uma determinada contribuição, ou seja, o mapeamento das 

interações a partir de diferentes contextos de discussão. 

 Portanto, serão adotados os critérios abaixo na avaliação da aprendizagem no 

ambiente virtual de aprendizagem que contribuirá com 30% do resultado final na 

avaliação somativa:  

a) Frequência e assiduidade (data e hora de acessos ao ambiente, data 

e hora de acessos a cada uma das ferramentas disponíveis no 

ambiente); 

b) Resultados de testes online; 

c) Trabalhos publicados, tarefas realizadas, incluindo verificação de 

prazos de entrega; 
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d) Mensagens trocadas entre os participantes de uma 

aula/componente. 

 

 Dessa forma, a avaliação no ambiente virtual de aprendizagem será entendida 

a partir de 3 (três) perspectivas: 

a) Avaliação por meio de testes online; 

b) Avaliação da produção individual dos estudantes; 

c) Analise das interações entre estudantes, a partir de mensagens 

postadas/trocadas por meio das diversas ferramentas de comunicação. 

Assim o modelo de avaliação da aprendizagem proposto pretende, além de 

possibilitar aos professores o acompanhamento do processo de construção de 

conceitos/conhecimentos dos estudantes, também permite a eles tornarem-se 

conscientes de seu próprio processo de aprendizagem. 

14.3.1 Monitoramento do Percurso dos Estudantes 

 É muito importante que, além das figuras dos professores-formadores e tutores 

a distância, alguém monitore a participação dos estudantes no curso e produza 

relatórios semanais para composição de um quadro de desempenho dos estudantes 

da turma, sob responsabilidade da Coordenação de Tutoria.  

 

14.4 Critérios de Correção das Atividades Avaliativas 

 Será facultada às equipes de professores e tutores a distância a escolha dos 

critérios de correção para as atividades avaliativas, expressando de forma clara a 

intenção dos instrumentos de avaliação a serem adotados em cada componente 

curricular, devendo apresentá-los previamente, por meio do Contrato Pedagógico e do 

Plano de Aula Semanal, à Coordenação de Curso para aprovação. 

 Os critérios de correção para as atividades avaliativas deverão ser expressos de 

forma clara e objetiva, assim como indicar as referências qualitativas e quantitativas, 
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como a pontuação destinada a cada questão em um questionário e/ou referência 

qualitativa da produção de resenha de texto nos aspectos de clareza, objetividade, 

argumentação lógica, coesão e coerência, dentre outros. 

16 BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

15.1 Acervo Bibliográfico  

O curso dispõe de biblioteca na sede e nos polos, contando com o acervo 

bibliográfico a disposição dos estudantes, conforme listado a seguir: 
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15.2 Instalações e Equipamentos 

15.2.1 DA SEDE 

 A EaD do IFPE está localizada no prédio anexo do Edifício da SUDENE, na cidade 

do Recife, no bairro do Engenho do Meio, na praça Ministro Salgado Filho, com horário 

de funcionamento das 8h as 18h,  de segunda a sexta-feira. Na sala A3 funcionam a 

Coordenação do Curso e a Coordenação de Tutoria com acomodações adjacentes e 

distintas, em ambiente climatizado, com acesso à internet, ramal telefônico, 02 (dois) 

computadores, 01 (uma) impressora multifuncional, 01 (um) armário com prateleiras e 

02 (duas) mesas para reunião e três (três) armários menores com gavetas. 

A infraestrutura da Diretoria de Educação a Distância é composta por: 

01- Sala de coordenação geral, de curso e tutoria dos cursos técnicos e-Tec; 

03 - Salas de coordenação e tutoria dos cursos superiores UAB; 

01 - Sala de apoio/recepção; 

01 - Sala de desenvolvimento de conteúdos multimeios; 

01 - Sala da equipe de desenvolvimento do Moodle. 

01 - Almoxarifado; 

01 - Sala de suporte Moodle e recursos humanos; 

01 - Sala de reunião/laboratório de informática; 

01 - Sala de direção geral/coordenação UAB; 

01 - Biblioteca; 

01- Sala coordenação de administração e planejamento, compras, 
orçamento e finanças; 

01 - Sala da coordenação de ensino, controle acadêmico, diplomação e 
Assessoria Pedagógica(ASPE); 

01 - Sala de Tecnologia da Informação; 

01 - Sala para o estúdio de gravação de aulas (campus Recife) 
 

15.2.2 DOS POLOS 

 Os estudantes do curso poderão desenvolver seus estudos em um ambiente 

físico chamado de Polo de Apoio Presencial do Sistema UAB (POLO UAB) será o local 

onde o estudante terá acesso local à biblioteca, laboratório de informática (por 
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exemplo, para acessar os materiais do curso disponíveis na Internet), receber 

atendimento dos tutores presenciais, participar dos encontros presenciais. Em síntese, 

o polo é o “braço operacional” da instituição de ensino na cidade do estudante ou 

mais próxima dele. Seu objetivo é criar as condições para a permanência do estudante 

no curso, criando um vínculo mais próximo com a Instituição de Ensino, valorizando a 

expansão, interiorização e regionalização da oferta do ensino público e gratuito.  

 Os Polos UAB do Curso de Especialização em Ensino de Matemática no Ensino 

Médio são 06 (seis): Águas Belas, Carpina, Palmares, Pesqueira, Santa Cruz do 

Capibaribe e Santana do Ipanema. Neles, há disponibilidade de acesso à internet, 

telefone fixo, uma sala exclusiva destinada à coordenação do polo, uma sala destinada 

à secretaria, uma sala de tutoria em ambiente climatizado com dois computadores 

com o Sistema Operacional Windows instalado impressora, copiadora e scanner. 

Dispõe ainda de salas de aula e laboratórios de informática e sala exclusiva para a 

tutoria presencial, além de bibliotecas e auditórios. Eles funcionam pela manhã, à 

tarde e à noite, em horários variados, a depender da necessidade do curso. 

15.3 AMBIENTES VIRTUAIS PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Além dos ambientes físicos, os estudantes do curso terão disponíveis os 

ambientes virtuais de aprendizagem, que objetivam auxiliar no aprendizado e na 

comunicação dos estudantes com os tutores presenciais, tutores a distância, 

professores e equipe multidisciplinar. Os estudantes e professores terão disponíveis, 

basicamente, dois tipos de ambientes virtuais: 

a) Ambiente virtual de comunicação: esse ambiente tem como objetivo 

realizar a comunicação síncrona entre os estudantes, os professores, 

tutores e tutores presenciais. Nesse ambiente, a comunicação pode ser 

realizada usando vídeo, áudio ou texto (webconferência através do 

sistema RNP).  

b) Ambiente virtual de aprendizagem Moodle: O objetivo desse 

ambiente é propiciar recursos para que os estudantes possam consultar 
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material didático, realizar atividades e outras atividades relacionadas 

ao ensino.  

15.4 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS 

No laboratório de informática no polo de apoio presencial as máquinas 

contêm as ferramentas básicas de um computador (sistema operacional, editor de 

texto, programas de apresentação, planilha eletrônica, internet).  

15.5 ACESSIBILIDADE  

 As Instalações e equipamentos dispõem dos recursos necessários ao 

atendimento da legislação vigente, acerca da acessibilidade para portadores de 

necessidades especiais, incluindo: 

a) Rampas para acesso a usuários de cadeiras de rodas; 

b) Estacionamento com vagas reservadas para portadores de 

necessidades especiais; 

c) Sanitários dimensionados e adaptados com barras e demais acessórios 

para usuários de cadeiras de rodas. 

 

16 PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

 A condução do curso contará com equipes distintas e interligadas. Uma para a 

organização sistêmica do processo responsável por toda a parte pedagógica, contando 

com pessoal de apoio administrativo. E outra, de profissionais vinculados aos Polos de 

Apoio Presencial (PAP) formada por uma Equipe Operacional de pessoas com funções, 

perfil e competências bem determinadas. Suas atribuições operacionais são 

concebidas com base na atuação da Equipe de EaD Sistêmica, na qual a Equipe 

Operacional está inserida.  

 O corpo docente será de responsabilidade do IFPE que poderá contar com 

apoio de docentes da rede privada e/ou pública.   
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16.1 Equipe  EaD Sistêmica 

 Essa equipe é responsável pela organização sistêmica do projeto vinculada à 

elaboração do plano de curso, qualificação e capacitação do pessoal envolvido nas 

atividades do projeto. Algumas atividades de capacitação e qualificação envolvem mais 

de um grupo. 

16.2 Perfil do Profissional EaD Sistêmica 

 Os profissionais vinculados à equipe de EaD Sistêmica estão agrupados em 

áreas afins, formando grupos de trabalho com funções, perfil e competências bem 

determinadas. Suas atribuições são concebidas com base na atuação da equipe à qual 

o grupo de trabalho está inserido.  

16.2.1 Grupo Principal 

 Composto pela Diretoria de Educação a Distância, Coordenação de Curso, 

Coordenação de Tutoria, tendo como principal atividade a operacionalização e a 

gerência das atividades da EaD, bem como o acompanhamento do Projeto Pedagógico 

do Curso conforme a Portaria nº 1.620/2012 - GR.  

16.2.2 Grupo de Professores Formadores 

 Composto pelos professores responsáveis por cada uma dos componentes 

curriculares definidos nesse projeto. Sua principal função está em efetuar o 

acompanhamento global do componente curricular e do curso, visando a um retorno 

operacional da qualidade e da eficiência do programa de EaD.  

 Perfil - Formação superior na área do curso ou área afim, com titulação mínima 

de Mestre, para coordenar as atividades do componente curricular de que é 

responsável e, preferencialmente, ter conhecimentos em educação a distância. Ter 

possível experiência em coordenação ou gestão de projetos. Apresentar competência 

pessoal de liderança, comunicação, dinamismo, perseverança e competências 

interpessoais. 

 Atribuições – São os professores que vão efetivamente conduzir o processo de 

ensino de acordo com o conteúdo programado. Eles irão planejar o plano de aula, 

coordenar as atividades acadêmicas; incentivar e acompanhar o desenvolvimento dos 
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estudantes nas atividades acadêmico-científico-culturais, bem como orientar os 

tutores a distância nas atividades didático-pedagógicas relativas ao curso. Podem 

elaborar, quando necessário, material didático para suprir necessidades emergentes 

ao longo do processo ensino-aprendizagem. Têm como missão avaliar 

sistematicamente os estudantes, o material didático e o processo de ensino-

aprendizagem no decorrer do período letivo.  

16.2.3 Grupo de Tutores a Distância 

 Composto de tutores preparados para acompanhar os estudantes no 

desenvolvimento do componente curricular, tendo como atividade central o suporte e 

atendimento pedagógico aos estudantes matriculados, fornecendo retorno 

operacional da qualidade e eficiência do material produzido, para o grupo de 

professores pesquisadores e o grupo principal. 

 Perfil - Formação superior na área específica do curso ou componente 

curricular, conhecimentos relacionados aos aspectos didático-pedagógicos da 

educação a distância, disponibilidade para deslocamentos, apresentar competência 

pessoal de liderança, comunicação, dinamismo, perseverança e competências 

interpessoais. Os tutores a distância são selecionados por meio de edital específico. 

 Atribuições - Os tutores a distância têm como atribuição executar o plano de 

aula previamente definido, acompanhar e estimular o aprendizado dos estudantes. 

Além disso, devem dar suporte ao aprendizado, dirimindo eventuais dúvidas. O nível 

de conhecimento desses profissionais deve ser, no mínimo, igual ao do professor que 

está ministrando as aulas. O contato que eles têm com os estudantes é virtual, 

utilizando como meio de comunicação a internet, mas também participará dos 

encontros presenciais para realização das práticas pedagógicas e/ou na realização dos 

exames presenciais. 

16.2.4 Grupo de Professores Pesquisadores /Tutores - Orientadores  

 Quando da realização do Módulo III, professores formadores e tutores a 

distância, com titulação mínima de Mestre e comprovada experiência em orientação 

de trabalhos de Conclusão de Curso e pesquisas afins, podem exercer o papel de 

orientadores de um grupo de até 5(cinco) estudantes estudantes para elaboração do 
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TCC. Sua principal função é conduzir os estudantes nessa elaboração para viabilizar a 

realização da pesquisa científica.  

 Perfil - Formação superior na área do curso ou área afim. Comprovada  

experiência em orientação. Apresentar competência pessoal de liderança, 

comunicação, dinamismo, perseverança e competências interpessoais.  

 Atribuições – São os profissionais que vão efetivamente conduzir o processo de 

orientação dos estudantes na elaboração de suas monografias. Por meio do ambiente 

virtual, manterão contato com seu grupo de estudantes e conduzirão o processo com 

vistas a cumprir prazos e determinações para essa etapa do curso. Realizarão 

encontros presenciais no polo para orientação direta aos estudantes, bem como 

participarão dos processos de pré-banca e banca de defesas dos TCCs.  

 

16.3 Pessoal Técnico 

 A Diretoria de Educação a Distância, Universidade Aberta do Brasil (UAB), da 

qual faz parte o Curso de Especialização em Gestão Pública, é formada por equipe 

multidisciplinar composta por professores preparados para atuar na área, pedagogos e 

pessoal técnico-administrativo que dão apoio e suporte às atividades didático-

pedagógicas e tecnológicas.  

16.3.1 Grupo Administrativo 

 Composto por profissionais da instituição ou contratados que executam as mais 

diversas atividades de apoio ao grupo de Educação a Distância. Esse grupo de 

profissionais está envolvido em todos os momentos de composição, desenvolvimento, 

acompanhamento e suporte ao curso e componente curricular. 

16.3.2 Coordenador(a) de Curso 

 Perfil - titulação mínima de Mestre em Matemática ou áreas afins e experiência 

em ensino de especialização. Experiência em ensino a distância, conhecimentos da 

utilização de plataformas de ensino a distância e metodologias aplicadas à EaD. 

Apresentar competência pessoal de liderança, comunicação, dinamismo, perseverança 

e competências interpessoais. 
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16.3.3 Administração da Plataforma  Ead 

Perfil - Formação superior na área de tecnologia. Experiência anterior em suporte e 

implementação de plataforma de tecnologia voltada para web. Apresentar 

competência pessoal de liderança, comunicação, dinamismo, perseverança e 

competências interpessoais.  

16.3.4 Coordenador de Tutoria a Distância 

 Perfil - titulação mínima de Mestre em Matemática ou áreas afins e experiência 

em ensino de especialização. Experiência em ensino a distância, conhecimentos da 

utilização de plataformas de ensino a distância e metodologias aplicadas à EaD. 

Apresentar competência pessoal de liderança, comunicação, dinamismo, perseverança 

e competências interpessoais. 

 

16.4 Profissional da Equipe Operacional no Polo de Apoio Presencial 

 

 Perfil -  As Equipes Operacionais atuarão nos Polo de Apoio Presencial (PAP). Os 

profissionais vinculados à Equipe Operacional estarão agrupados em áreas afins, 

formando grupos de trabalho com funções, perfil e competências bem determinadas. 

Suas atribuições são concebidas com base na atuação da equipe na qual o grupo de 

trabalho está inserido.  

16.4.1 Coordenador(a) de Polo 

Perfil - Ser docente concursado no serviço público de ensino com formação 

superior e experiência em gestão administrativa ou de projetos.  Apresentar 

competência pessoal de liderança, comunicação, dinamismo, perseverança e 

competências interpessoais. 

Atribuições - Tem como função organizar, administrar e supervisionar o 

desenvolvimento das atividades que assegurem a execução do curso e ações 

extensivas à formação profissional dos estudantes. Responsabilizar-se pela divulgação, 

na região, do curso durante o processo seletivo, buscar parcerias com empresas, 

órgãos públicos e outras instituições, acompanhar a frequência dos estudantes, 
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identificando os motivos de faltas e evasões junto à Equipe de EaD Sistêmica, estudar e 

propor medidas que assegurem a melhoria da qualidade e da produtividade da Equipe 

e dos ambientes de EaD.  

16.4.2 Tutor(a) Presencial 

Perfil - Possuir formação superior em Matemática ou áreas afins e/ou Pós-

graduação em Matemática ou áreas afins. Ter conhecimentos básicos de informática. 

Apresentar competência pessoal de liderança, comunicação, dinamismo, perseverança 

e competências interpessoais.  

Atribuições - Tem como função acompanhar os estudantes e dar suporte, 

presencialmente, aos ambientes de ensino-aprendizagem da escola para educação a 

distância. Deverá estar sempre com os estudantes nos ambientes de aprendizagem 

físicos, que são a sala de aula, laboratório, sala de orientação educacional e sala de 

leitura, estudos e pesquisa. Deve elaborar o planejamento da utilização dos ambientes 

para garantir que todos os estudantes tenham igualmente acesso às estruturas de EaD 

do polo. Será o responsável pelo atendimento dos estudantes nos polos e por meio de 

recursos tecnológicos de comunicação como telefone, fax, e-mail etc. Manterá 

comunicação direta com a Coordenação de Curso e a Coordenação de Tutoria para 

encaminhamentos necessários ao desenvolvimento do curso. 

16.4.3 Técnico em Informática 

Perfil - Possuir curso técnico de informática de nível médio e experiência em 

manutenção de computadores. Apresentar competência pessoal de comunicação, 

dinamismo e perseverança.   

Atribuições - Tem como função acompanhar e supervisionar a manutenção 

preventiva, preditiva e corretiva dos equipamentos, máquinas e instalações eletrônicas 

e da operação de utilidades. Elaborar o planejamento da manutenção das máquinas, 

equipamentos e instalações estabelecendo as tarefas, os tempos e a frequência mais 

adequada aos processos operacionais dos mesmos visando garantir o perfeito 

funcionamento dos equipamentos de informática e eletrônicos.  
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17 CERTIFICADOS A SEREM EMITIDOS 

 Os dois primeiros módulos terão caráter terminativo e certificará em nível de 

curso de aperfeiçoamento, caso o estudante venha a solicitar cancelamento do curso 

após cumprimento integral de pelo menos um dos módulos. A certificação em nível de 

especialização será feita ao final do cumprimento de todos os três módulos e dos 

requisitos exigidos pelo projeto do curso, inclusive o cumprimento da carga horária 

mínima e a aprovação do trabalho de conclusão do curso. 
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