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0 Magnifico Reiter do Institute Federal de Educa9ao, Ciencia e Tecnologia de Sao 
Paulo - IFSP, no usa de suas atribui96es legais, torna publico o presente Edital , 
contendo as normas do Processo Seletivo para a turma do primeiro semestre de 
2015, do Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciencias e Matematica, na 
area de avalia9ao de Ensino de Ciencias e Matematica, do Programa de P6s
gradua9ao Stricto Sensu em Ensino de Ciencias e Matematica do IFSP. 

2. DO CURSO 

2.1. 0 objetivo deste Programa e propiciar ao mestrando um ambiente para 
investiga9ao e reflexao sabre suas praticas educativas, contribuindo para a produ9ao 
do conhecimento em Ensino de Ciencias e Matematica e para sua atua9ao 
profissional nos diferentes niveis de ensino. 
No que se refere aos objetivos especificos, busca-se promover espa9os de reflexao 
nos quais o mestrando: 

i. modifique ou aprimore sua a9ao docente, considerando as diferentes visoes 
sabre o ensino de Ciencias e a Matematica; 
ii. compreenda os diferentes saberes inerentes a sua pratica profissional e as 
dimensoes da docencia, assim como a importancia do estabelecimento de 
uma articula9ao entre eles; 
iii . reconhe9a objetos e espa9os potenciais que caracterizam elementos de 
pesquisas em Ensino de Ciencias e Matematica; 
iv. compreenda a pesquisa em ensino, seu universe de investiga9ao e a etica 
em pesquisa, o quantitativa e o qualitative, seus instrumentos de tomada de 
dados e procedimentos metodol6gicos de analise, possibilitando tambem que 



o professor se aproprie de sua sala de aula como um laborat6rio, quando Ia 
identifica seus objetos de investiga<;ao; 
v. produza conhecimentos sabre o Ensino de Ciencias e Matematica, 
contribuindo para a melhoria dos processes de ensino-aprendizagem. 

2.2. 0 Mestrado Profissional em Ensino de Ciencias e Matematica sera oferecido 
de segunda a sexta-feira, no periodo vespertine, podendo ocorrer atividades nao
obrigat6rias e/ou orienta<;oes nos periodos matutino e noturno e, aos sabados, nos 
turnos diurnos. 
2.3. 0 aluno tera um prazo de dais anos para a conclusao do curso, prazo que 
podera ser prorrogado em carater excepcional, a criteria do Colegiado deste 
Programa de P6s-gradua<;ao, em ate seis meses. 
2.4. 0 curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciencias e Matematica e 
gratuito, nao possuindo mensalidades nem taxas de matricula, e sera realizado no 
Campus Sao Paulo do Institute Federal de Educa<;ao, Ciencia e Tecnologia de Sao 
Paulo, situado na Rua Pedro Vicente, 625, Caninde- Sao Paulo/SP. 
Nao sera cobrada taxa de inscri<;ao para o processo seletivo. 

3. DO PUBLICO ALVO 

3.1. 0 Mestrado Profissional em Ensino de Ciencias e Matematica e dirigido aos 
portadores de diploma e/ou certificado de conclusao do curso de gradua<;ao, obtido 
em cursos reconhecidos pelo MEC em Licenciatura ou Pedagogia e que estejam 
atuando em atividades de ensino em ambientes formais ou nao-formais. 

4. DAS VAGAS OFERECIDAS 

4.1. 0 processo seletivo para o primeiro semestre de 2015 para o Mestrado 
Profissional em Ensino de Ciencias e Matematica oferecera ate 15 vagas para alunos 
regulares. 
4.2. 0 numero de vagas podera sofrer altera<;ao em fun<;ao da existencia de 
candidates aptos nos termos do presente Edital e da disponibilidade de orientadores. 
4.3. Os resultados do processo seletivo deste Edital serao validos apenas para o 
preenchimento de vagas oferecidas para o primeiro semestre do ano letivo de 2015. 

5. DA INSCRICAO 

5.1. Periodo de lnscri<;ao: 
De 08 de outubro a 06 de novembro de 2014. 
5.2. Local e horario: 
As inscric;oes serao realizadas, exclusivamente, na Secretaria dos Cursos de P6s
Gradua<;ao do Campus Sao Paulo, a Rua Pedro Vicente, 625, Caninde, Sao Paulo, 
de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 14 as 19 horas. A entrada dos 
candidatos dar-se-a, unicamente, pela PORTARIA A. Esclarecimentos poderao 
ser obtidos pelo endere<;o eletr6nico http://spo.ifsp.edu.br/. 
5.3. Documentos exigidos para lnscri<;ao: 
0 candidate devera entregar os seguintes documentos em fotoc6pia simples, em 
ENVELOPE LACRADO, especificado o grupo de ensino (relacionados no Quadro 1 
do item 5.4) no envelope, na Secretaria de P6s-Gradua<;ao do Campus Sao Paulo: 



I. Formulario de lnscri9ao (Anexo 1) preenchido, acompanhado de urn a fotografia 
recente com data, de frente, formate 3x4; 
II . Pre-projeto de pesquisa (as instru96es estao disponiveis no Anexo 2); 
Ill. C6pia simples dos documentos comprobat6rios referentes a formayao academica 
(no minima o diploma e/ou o certificado, datado, atestando a conclusao de curso de 
gradua9ao em licenciatura au pedagogia); 
IV. C6pia simples dos documentos comprobat6rios referentes a atua9ao profissional 
na area de ensino (carteira profissional e/ou declarayao da institui9ao, datada, 
especificando o tempo de atividade ate a presente data eo tipo de cargo); 
V. C6pia simples e atualizada de Curriculum Vitae ou o Lattes. 
5.4. Na ficha de inscri9ao, o candidate indicara o grupo de interesse no qual 
pretende desenvolver o projeto de pesquisa. Gada candidate podera escolher 
apenas urn grupo. 

QUADRO 1 

No GRUPO: 

01 
CI~NCIAS E MATEMATICA NA EDUCA<;AO INFANTILE 
PRIMEIRO CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

02 
CIENCIAS E BIOLOGIA NA EDUCAyAO BASICA E NO 
ENSINO SUPERIOR 

03 
CIENCIAS E FISICA NA EDUCAyAO BASICA E NO ENSINO 
SUPERIOR 

04 
CIENCIAS E QUIMICA NA EDUCAyAO BASICA E NO 
ENSINO SUPERIOR 

05 
MATEMATICA NA EDUCAyAO BASICA E NO ENSINO 
SUPERIOR 

5.5. Nao serao aceitos outros documentos em substitui9ao aos relacionados 
anteriormente. 
5.6. Nao serao aceitas declara96es de empregador (item 5.3, incise IV) que 
apresentarem data anterior a tres meses do prazo de inscri9ao neste edital. 
5.7. Somente serao deferidas as inscri96es que cumprirem todas as exigencias 
previstas neste Edital de processo seletivo. 
5.8. A ausencia de quaisquer dos documentos solicitados no item 5.3 implicara na 
nao homologayao da inscri9ao do candidate no processo seletivo. 
5.9. E de inteira responsabilidade do candidate o correto preenchimento do 
Formulario de lnscri9ao (Anexo 1). 
5.1 0. Sera permitida a inscri9ao par procurayao, desde que cumpridos todos as pre
requisites previstos neste Edital. 0 representante legal devera apresentar, no ato da 
inscri9ao, a procura9ao original (autenticada em cart6rio) e anexar uma c6pia da 
mesma aos documentos exigidos no item 5.3. 
5.11. Caso a inscri9ao seja realizada par procurayao, o representante legal devera 
apresentar o seu RG original, juntamente com uma c6pia do mesmo, que sera 
anexada aos documentos entregues no ato da inscri9ao do candidate. 
5.12. A inscri9ao do candidate implica o conhecimento e a tacita aceita9ao das 
normas e condi96es estabelecidas neste Edital , em rela9ao as quais nao podera 
alegar desconhecimento. 



6. DA HOMOLOGACAO DAS INSCRICOES 

6.1. Os documentos apresentados no ato da inscri<;ao em ENVELOPE LACRADO 
serao avaliados pela Comissao Examinadora do Processo Seletivo, sendo 
homologadas as inscri<;oes que estiverem de acordo com este Edital. 
6.2. A ausencia de quaisquer dos documentos solicitados implicara a 
desqualifica<;ao da inscri<;ao. 
6.3. E de inteira responsabilidade do candidate a conferencia dos documentos 
antes do fechamento do envelope entregue pessoalmente no ato de sua inscri<;ao. 
6.4. Havera um prazo para recurso desta etapa inicial de analise dos documentos 
de inscri<;ao, conforme previsto nos itens 9.1 e 9.2 deste edital. 
6.5. Os candidates que tiverem a inscri<;ao indeferida nesta etapa inicial de analise 
terao um prazo de dais meses para retirar seus envelopes de documentos junto a 
Secretaria de P6s-Gradua<;ao do Campus Sao Paulo, de segunda a sexta-feira, das 
9h as 12h. Ap6s esse prazo os documentos serao descartados. 

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

7.1. 0 processo seletivo de que trata este Edital sera conduzido par uma comissao 
formada par professores do programa, designada pelo colegiado especialmente para 
esse fim. 
7.2. 0 candidate que tiver a sua inscri<;ao homologada passara par um processo 
seletivo que consistira de tres etapas: 
7.2.1. ETAPA I. Eliminat6ria. Prova escrita com tematica pertinente ao Programa de 
Mestrado Profissional em Ensino de Ciencias e Matematica. Para corre<;ao desta 
prova serao considerados alem dos conhecimentos especificos sabre as areas de 
atua<;ao de cada grupo, a competencia leitora e escritora e a articula<;ao do texto 
com a area de ensino do candidate. Esta prova valera de a 0 a 10,0 pont as e a nota 
sera de 0,5 em 0,5 ponto. Para ser aprovado nesta etapa o candidate devera obter 
no minima nota 6,0. No Anexo 3 constam sugestoes de referencias bibliograficas por 
grupo. 
7.2.2. ETAPA II. Classificat6ria. Avalia<;ao do pre-projeto. Esta etapa valera de 0 a 
10,0 pontos. Os seguintes aspectos serao considerados para avalia<;ao: 
- a clareza na explicita<;ao dos objetivos da proposta no contexte do Mestrado 
Profissional ; 
- a abrangencia da fundamenta<;ao te6rica em torno do problema proposto; 
- a articula<;ao da tematica do pre-projeto com as linhas de pesquisa oferecidas pelo 
programa; 
- a exequibilidade da proposta dentro dos prazos estabelecidos pelo programa; 
- a possibilidade de orienta<;ao entre os professores do programa; e 
- o atendimento as normas tecnicas de reda<;ao indicadas no Anexo 2 deste edital. 
7.2.3. ETAPA Ill. Eliminat6ria. Entrevista. Esta etapa valera de 0 a 10,0 pontos. 0 
candidate devera apresentar nesta etapa um breve relata de sua experiencia 
profissional , disponibilidade para estudo, conhecimentos relacionados a area que o 
candidate ira desenvolver a pesquisa, defesa e argumenta<;ao do pre-projeto. Para 
ser aprovado nesta etapa o candidate devera obter no minima nota 6,0. 
7.2.4. Todas as etapas do processo seletivo ocorrerao no IFSP - Campus Sao Paulo 
- Rua Pedro Vicente, 625 - Caninde. ~ 



7.2 .5. No dia da Prova Escrita, o candidate devera estar munida de documento de 
identifica<;:ao com toto, caneta esferografica azul ou preta, lapis preto, borracha e urn 
dicionario de portugues-ingles ou ingles-ingles, nao eletr6nico. 
7.3. No dia da Prova da Etapa I, prevista no item 7.2.1, o candidate realizara a 
prova de proficiencia em ingles. Esta prova sera composta par urn texto em ingles e 
questoes de interpreta<;:ao. Apenas serao corrigidas as provas de proficiencia dos 
candidates que forem aprovados na Prova escrita. Para ser considerada cumprida a 
proficiencia em ingles o candidate devera tirar nota superior ou igual a 7,0 na prova. 
7.4. Sera permitida a consulta ao dicionario portugues-ingles ou ingles-ingles, nao 
eletr6nico, apenas durante a rea liza<;:ao da prova de proficiencia. 
7.5. 0 candidate que nao for aprovado na prova de proficiencia podera ser 
selecionado e devera cumprir a proficiencia em ingles posteriormente, de acordo com 
as normas propostas pelo colegiado do curso. 
7.6. A nota final no processo seletivo sera uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), 
com uma casa decimal , correspondendo a media aritmetica das notas das tres 
etapas descritas no 7.2 (1 ,11 e Ill) . Caso ocorra empate entre dais ou mais candidates, 
o primeiro criteria de desempate sera o maior tempo de experiencia profissional 
comprovada na area de ensino. Continuando o empate, o segundo criteria sera a 
maior nota na prova de proficiencia e o terceiro criteria sera a maior nota na etapa Ill 
do processo seletivo. 
7.7. 0 candidate que faltar a quaisquer das etapas do processo seletivo estara 
eliminado do mesmo, nao havendo segunda chamada para nenhuma das etapas. 
7.8. A divulga<;:ao de cada resultado sera realizada nos quadros de avisos do 
Campus Sao Paulo do IFSP e/ou no endere<;:o eletr6nico http://spo.ifsp.edu.br, sendo 
utilizado para as divulga<;:6es o numero do RG do candidate. 
7.9. A classifica<;:ao final dos candidates aprovados sera realizada de acordo como 
item 7.6, em ordem decrescente e par grupo do Quadro 1 (item 5.4) . 
7.1 0. A Comissao Examinadora do Processo Seletivo podera redirecionar o 
candidate a outro grupo, antes ou durante a entrevista, com a concordancia do 
candidate. 

8. DA DIVULGA~AO DO RESULT ADO 

8.1. A rela<;:ao nominal dos candidates aprovados sera divulgada apenas ao final 
do processo de selec;ao, ap6s julgamento dos recursos, nos quadros de avisos do 
Campus Sao Paulo do IFSP e/ou no enderec;o eletronico http://spo.ifsp.edu.br. 
8.2. 0 resultado preliminar dos candidates classificados e aprovados no processo 
seletivo sera publicado no dia 09 de dezembro de 2014. 
8.3. 0 resultado final (ap6s recursos) sera divulgado em 16 de dezembro de 2014. 
8.4. A divulgac;ao dos resultados deste processo seletivo sera realizada par meio 
do quadro de avisos da p6s-graduac;ao do IFSP - Campus Sao Paulo e/ou no 
enderec;o eletr6nico http://spo.ifsp.edu.br. 
8.5. Os candidates nao selecionados para o preenchimento das vagas terao o 
prazo de dais meses, ap6s a divulgac;ao final do resultado do processo seletivo, para 
retirar seus documentos de inscric;ao junto a Secretaria de P6s-Graduac;ao do 
Campus Sao Paulo, de segunda a sexta-feira, das 9h as 12h. Ap6s esse prazo, a 
documenta<;:ao sera descartada. [&VA 



9. DOS RECURSOS 

9.1. Os candidates que tiverem sua inscri9ao indeferida na etapa inicial de analise 
dos documentos poderao protocolar, na Secretaria de P6s-Gradua9ao do Campus 
Sao Paulo, recurso endere9ado a Comissao Examinadora do Processo Seletivo, nos 
dias 13 e 14 de novembro, das 09h as 12h e das 15h as 19h. 
9.2. 0 julgamento dos recursos de que trata o item 9.1 e a lista final das inscri96es 
homologadas serao divulgados par meio do quadro de avisos da p6s-gradua9ao do 
IFSP- Campus Sao Paulo elou no endere9o eletronico http://spo.ifsp.edu.br. 
9.3. Ap6s a divulga9ao do resultado preliminar, com as notas de todas as Etapas 
do processo seletivo, os candidates poderao protocolar, na Secretaria de P6s
Gradua9ao do Campus Sao Paulo, recurso endere9ado a Comissao Examinadora do 
Process a Seletivo, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2014, das 09h as 12h e das 15h 
as 19h. 
9.4. Caberao recursos contra os pareceres e as decisoes da Comissao 
Examinadora do Processo Seletivo, somente no caso de irregularidades legais e 
inobservancia das normas pertinentes constantes deste Edital. 
9.4.1. Nao cabera vista da prova da Etapa I para submissao do recurso. 

10. DA MATRiCULA 

1 0.1. Os candidates aprovados serao convocados para matricula obedecendo 
rigorosamente a ordem de classifica9ao final no processo seletivo par grupo de 
ensino, ate se completar o numero total de vagas, conforme estabelecido nos itens 
4.1 e 4.2 deste Edital. 
1 0.2. 0 candidate devera entregar no a to da matricula os seguintes documentos: 

I. C6pia do Diploma de gradua9ao reconhecido pelo MEC elou Atestado de 
Conclusao do curso de gradua9ao; 

II. C6pia do Hist6rico Academico consolidado do curso de gradua9ao; 
Ill. C6pia de Certidao de Nascimento ou Casamento; 
IV. C6pia da Cedula de ldentidade I RG; 
V. C6pia do CPF; 

VI . C6pia do Titulo de eleitor e comprovante de vota9ao das duas ultimas elei96es 
(capias), ou comprovante de quita9ao eleitoral (obtido no Cart6rio Eleitoral ou 
pelo site: www.tse.gov.br); 

VII. Carteira de Reservista I Comprovante de quita9ao com o Servi9o Militar (caso 
se aplique) ; 

1 0.3. Os candidates aprovados deverao efetuar a matricula nos dias 26 e 27 de 
janeiro de 2015. 0 locale horario para a matricula, serao divulgados juntamente com 
o resultado do processo seletivo. 
10.4. No ato da matricula, os candidates aprovados deverao apresentar os 
documentos originais, para que os mesmos sejam conferidos com as respectivas 
capias entregues no ato da matricula. 
1 0.5. 0 nao comparecimento do candidate convocado para matricula, no dia 
especificado para a realiza9ao da mesma, implicara na abdica9ao do direito a vaga e 
na chamada do proximo candidate aprovado, obedecendo-se a ordem de 
classifica9ao, caso assim seja deferido pela Comissao Examinadora do Processo 
Seletivo. 



1 0.6. Caso algum candidato aprovado seja eliminado devido a apresentac;:ao de 
documentac;:ao que nao coincida com os documentos apresentados durante o 
processo seletivo (ver 12.2), ou haja desistencia de candidates convocados para 
matricula, a vaga deste candidato sera disponibilizada e realizar-se-a uma proxima 
chamada para matricula, caso assim seja deferido pela Comissao Examinadora do 
Processo Seletivo. 
10. 7. Caso seja necessaria, na segunda chamada para matricula sera mantida a 
ordem de classificac;:ao por grupo de ensino. 
1 0.8. Em caso de novas chamadas para matricula, as mesmas serao veiculadas no 
enderec;:o: http://spo.ifsp.edu .br. 
1 0.9. Na Organizac;:ao Didatica- Resoluc;:ao n° 899, de 02 de julho de 2013, consta 
em seu Artigo 57: "0 estudante s6 tera direito a uma (mica matricula ativa no IFSP, 
independentemente do nivel de ensino". 
10.1 0. Na Organizac;:ao Didatica - Resoluc;:ao n° 899, de 02 de julho de 2013, consta 
em seu Artigo 196: "Para realizar a matricula nos cursos de p6s-graduac;:ao, o 
candidato devera ter diploma de curso de graduac;:ao reconhecido pelo MEC e nao 
cursar concomitantemente outro curso em lnstituic;:ao Publica, ou receber qualquer 
outro incentivo governamental , salvo aqueles ligados ao curso atraves de programas 
de governo.". 
1 0.11 . No ato da matricula, o candidato devera preencher a Ficha de Matricula e o 
Termo de Responsabilidade e Declarac;:ao de nao ocupac;:ao de mais de uma vaga no 
IFSP e/ou em lnstituic;:ao Publica. 
1 0.12. Sera permitida a matricula por procurac;:ao, desde que cumpridos todos os pre
requisites previstos neste Edital. 0 representante legal devera apresentar os 
documentos originais do candidato a quem representa, para que os mesmos sejam 
conferidos com as respectivas capias entregues no ato da inscric;:ao deste candidato. 
Devera ainda apresentar a procurac;:ao original (autenticada em cart6rio) e anexar 
uma c6pia da mesma, que ficara retida para arquivo, no ato da matricula do 
candidato. 
1 0.13. 0 representante legal devera apresentar o seu RG original, juntamente com 
uma c6pia do mesmo, que ficara retida para arquivo, no ato da matricula do 
candidato. 

11. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Atividade Data 
Periodo de I nscric;:ao 08 de outubro a 06 de novembro 

de 2014 
Divulgac;:ao das lnscric;:oes homologadas 12 de novembro de 2014 
Recurso da etapa inicial de inscric;:oes 13 e 14 de novembro de 2014 
Divulgac;:ao dos julgamentos de recursos 18 de novembro de 2014 
Realizacao da Prova Escrita 19 de novembro de 2014 
Realizac;:ao da Prova de Proficiencia 19 de novembro de 2014 
Divulgac;:ao do Resultado da Prova Escrita e 27 de novembro de 2014 Horarios das entrevistas 
Avaliac;:ao dos pre-projetos e entrevistas 01 a 05 de dezembro de 2014 
Resultado Preliminar, antes do Recurso 09 de dezembro de 2014 
Recurso 1 0 e 11 de dezembro de 2014 



Resultado Final ap6s Recurso 16 de dezembro de 2014 
Periodo de Matricula 26 e 27 de janeiro de 2015 
lnicio das Aulas De acordo com calendario 

academico: http://spo.ifsp.edu.br/ 

12. DAS DISPOSICOES GERAIS 

12.1. Os resultados deste processo seletivo s6 terao validade para ingresso no 
primeiro semestre de 2015. 
12.2. Sera eliminado, em qualquer epoca, o candidate que houver apresentado 
documentos ou informagoes falsas ou outros meios ilicitos. 
12.3. Serao excluidos os candidates aprovados que nao comparecerem para 
efetuar a matricula. 
12.4. A documentagao dos candidates nao selecionados ficara disponivel para 
retirada na Secretaria de P6s-Graduagao do Campus Sao Paulo pelo prazo de dais 
meses, ap6s a divulgagao final do resultado do processo seletivo. Ap6s esse prazo, a 
documentagao sera descartada. 
12.5. Sera de inteira responsabilidade do candidate a procura pelas informagoes 
referentes ao andamento do processo seletivo. As informagoes poderao ser obtidas 
no quadro de avisos da p6s-graduagao do IFSP/Campus Sao Paulo e/ou pelo 
enderego eletr6nico http://spo.ifsp.edu.br/. 
12.6. Os casas omissos neste Edital serao resolvidos pela Comissao Examinadora 
do Processo Seletivo e pelo Colegiado do Programa, no ambito de sua competencia. 
12. 7. 0 resultado final deste processo seletivo sera homologado pelo Colegiado do 
Programa. 

Sao Paulo, 02 de outubro de 2014 

EDUARDO ANTONIO MODENA 
REITOR 



INSTITUTO FEDERAL 
sAO PAULO 
campus Sao rau o 

ANEXO 1 

INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 
Curso de P6s-Graduac;:ao 
Stricto Sensu de Mestrado 
Profissional em Ensino de 

Ciemcias e Matematica 

REQUERIMENTO DE INSCRI<;AO 

GRUPO DE ENS INO ESCOLHIDO: _____ (De acordo com o Quadro 1) 

NOME: ___________________________________________ ___ 

R.G.: ________ CPF _______ E-mail : ----------

ENDERE~O: _____________________ N° __ _ 

COMPLEMENTO: ________________________________________ __ 

BAIRRO: ------------------- CIDADE: -------------------

CEP: ______ FONE RES: ( _______ FONE CEL: ( ) ______ _ 

DATA NASC.: __ / __ / __ 

Cole 
a qui 
a sua 
FOTO 

VOCE E PORTADOR DE ALGUMA NECESSIDADE ESPECIAL? CASO SJM, QUAL? 

Eu, ____________________________ __ 

estou de acordo com o Edital n° __ /2014 do processo seletivo do Programa de Estudos 

p6s-graduados em Mestrado Profissional em Ensino de Ciencias e Matematica, seus 

anexos, e Regimento Interne desta lnstituic;:ao Federal (disponivel no sitio www.ifsp.edu.br). 

Sendo assim, venho respeitosamente requerer a V. Sa. INSCRI<;Ao no processo seletivo 

para preenchimento das vagas do primeiro semestre de 2015 do Curso presencia! de 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciencias e Matematica. 

Nestes termos, pec;:o deferimento. 

Sao Paulo, ____ de _______ de __ _ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 



ANEXO 2 
DIRETRIZES PARA 0 PRE-PROJETO DE PESQUISA 

0 Programa de P6s-Graduayao Mestrado Profissional em Ensino de Ciencias e 
Matematica entende que a formayao de pesquisadores constitui uma de suas mais importantes 
tarefas. 0 bam desempenho do estudante de p6s-graduayao depende, em grande parte, de um 
projeto de pesquisa bem elaborado. 

0 pre-projeto de pesquisa trata-se de uma proposta preliminar de projeto para a 
investigayao que pretende ser desenvolvida pelo candidate, que podera ser alterada durante o 
primeiro ana do curso. 0 pre-projeto deve revelar o interesse do candidate par um tema 
especffico, explicitamente relacionado as linhas de pesquisa do Programa. 

Clareza nos objetivos, fundamentayao te6rica, pertinencia e viabilidade da pesquisa sao 
requisites indispensaveis desse pre-projeto para sua avaliayao no processo de seleyao dos 
candidates ao Programa. 

0 pre-projeto de pesquisa devera canter no maximo 5 paginas em espayo de 1,5 entre 
linhas e fonte Aria/, tamanho 12. 

0 pre-projeto de pesquisa deve apresentar no minima os seguintes itens: 
·Titulo; 
• Linha de pesquisa (Quadro 2) ; 
• Resumo (maximo 10 linhas); 
• lntroduyao (apresentayao do tema de pesquisa e justificativa); 
• Objetivo da Pesquisa 
• Procedimentos metodol6gicos; 
• Cronograma (respeitando o prazo maximo de 2 anos para defesa); 
• Referencias Bibliograficas. 
Quadro 2 

Esta linha tem como taco a discussao sabre a produyao do conhecimento em 
Ciemcias e Matematica, e suas repercuss6es na construyao de didaticas e 
metodologias especificas para o ensino dessas ciemcias. Prop6e-se tambem a 

1. Epistemologia, abarcar investigay6es sabre os processes de construyao e implementayao 
Didatica e curriculares nos diferentes niveis de ensino. Assim, esta linha tem par objetivos 
Curricula no investigar: (i) a estrutura do conhecimento em Ciemcias e Matematica, considerando-
Ensino de sea complexidade envolvida; (ii) a linguagem especifica de cada um desses campos 
Ciencias e do saber, ao configurarem-se em disciplinas; (iii) os processes ensino-aprendizagem 
Matematica dessas ciemcias; (iv) os processes de construyao, organizayao e implementayao dos 

curriculos para o Ensino de Ciemcias e Matematica nos diferentes niveis de ensino; 
(v) a interayao e interlocuyao de saberes nos espayos formal, nao formal e informal; 
(vi) a aprendizagem considerando-se diferentes materiais didaticos. 

2. Tecnologias Esta linha tem par objetivo investigar as possibil idades de aprendizagem advindas da 
da lnforma~ao e incorporayao de recursos tecnol6gicos e novas linguagens no Ensino de Ciencias e 
Comunica~ao no Matematica. Abrange pesquisas relacionadas a (i) Educayao a Distancia (EAD); (ii) 
Ensino de elaborayao de produtos tecnol6gicos como recursos de ensino; (iii) especificidades do 
Ciencias e processo ensino-aprendizagem mediado par tecnologias; (iv) utilizayao de recursos 
Matematica tecnol6gicos no ensino de ciemcias naturais, estatistica e matematica. 

3. Forma~ao de 
professores para 
o ensino de 
Ciencias e 
Matematica 

Esta linha de pesquisa tern par objetivo investigar os processes de formayao in icial e 
continua de professores de Ciencias e Matematica, considerando os diferentes 
saberes da docencia e os contextos formativos. Abrange pesqu isas sabre: (i) a 
construyao da identidade do professor de ciencias e matematica; (ii) os processes de 
formayao inicial e contfnua dos professores de ciencias e matematica; (iii) o 
desenvolvimento profissional dos professores de ciencias e matematica; (iv) a analise 
das politicas publicas para formayao de professores de ciencias e matematica; (v) 
impactos das condi<;6es de trabalho sabre a forma<;ao docente. 
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ANEX03 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS SUGERIDAS POR GRUPO 

GRUPO: 
CIENCIAS E MATEMATICA NA EDUCA<;AO INFANTILE PRIMEIRO CICLO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

Referencias Bibliograficas Sugeridas 
ASTOLFI , J. P.; DEVELAY, M. A Didatica das Ciencias. Campinas: Papirus, 1990. 
BIZZO, N. C. V. Ciencias: facil au dificil? Sao Paulo: Biruta, 2009. 
BOGDAN, R. C. lnvestigac;ao qualitativa em educac;ao: uma introduc;ao a teoria e aos metodos. Porto: Porto 
Editora, 2010. 
BRASIL. Parametres Curriculares Nacionais: Ciencias Naturals. Brasilia: Secretaria de Educac;ao 
Fundamental, 1997. 
BRASIL. Parametres Curriculares Nacionais: Matematica. Brasilia: Secretaria de Educac;ao Fundamental , 
1997. 
CACHAPUZ, A. et al (orgs). A necessaria renovac;ao do ensino de ciencias. Sao Pau lo: Cortez, 2005. 
CARVALHO, Anna Maria Pessoa de; GIL-PEREZ, Daniel Gil-Perez. Formac;ao de professores de ciemcia: 
tendencias e inovac;oes. Sao Paulo: Cortez, 1998. 

DELIZOICOV, Demetrio, ANGOTTI, Jose Andre; PERNAMBUCO, Marta Maria Castanho Almeida. Ensino de 
ciencias: fundamentos e metodos. Sao Paulo, Cortez, 2002. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia- Saberes necessaries a pratica educativa. Sao Paulo: Paz e 
Terra, 2001. 
GOMEZ-GRAN ELL, C. A aquisic;ao da linguagem matematica: signa e sign ificado. In: TEBEROSKY, A. ; 
TOLCHINSKI , L. (orgs). Alem da alfabetizac;ao: a aprendizagem fonol6glca, ortografica, textual e 
matematica. Sao Paulo: Atica, 1997. 
GARCIA, Carlos Marcelo. Formac;ao de Professores- Para uma Mudanc;a Educativa. Porto: Porto Editora, 
1999. 
G6MEZ, A. I. Perez. Compreender e transformar o ensino. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
LERNER, D.; SAIZ, I. (orgs.) Didatica da Matematica: reflexoes psicopedag6gicas. Porto Alegre: Artes 
Medicas, 1996. 
N6VOA, A. (org .) Os professores e sua formac;ao. Lisboa: Publicac;oes Dom Quixote, 1997. 
N6VOA, A. (org). Profissao professor. Porto: Porto Editora, 1999. 
PI MENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (orgs). Professor reflexive no Brasil: genesee critica de urn 
conceito. Sao Paulo: Cortez, 2002. 

CIENCIAS E BIOLOGIA NA EDUCA<;AO BASICA E NO ENSINO SUPERIOR 

Referencias Bibliograticas Sugeridas 
MAYR, E. Biologia, ciencia (mica: reflexoes sobre autonomia de uma disciplina cientffica. Sao Paulo, 
Companhia das letras, 2005. 
KRASILCHIK, M. Pratica de Ensino de Biologia. Sao Paulo: Edusp, 2008. 
DELIZOICOV, D., ANGOTII , J.A.; PERNAMBUCO, M.M. Ensino de Ciencias- fundamentos e metodos. 4. ed. , 
Sao Paulo: Cortez. 2011 . 

02 CARVALHO, A.M.P. (org.). Ensino de Ciencias - unindo a pesquisa e a pratica. Sao Paulo: Pioneira Thomson 
Learning. 2006. 
TRIVELATO, S. F. Ensino de Ciencias. Sao Paulo: Cengage Learning, 2011 . 
NARDI, R. (org.) Questoes Atuais no Ensino de Ciencias. Sao Paulo: Escrituras Ed. 1998. 
CACHAPUZ, A. ; GIL-PEREZ, D.; CARVALHO, A.M.P.; PRAIA, J.; VILCHES, A. (org.). A necessaria renovac;ao 
no ensino de Ciencias. 2. ed., Sao Paulo: Cortez, 2011 . 
WARD, H. , RODEN, J., HEWLETT, C. ; FOREMAN, J. Ensino de Ciencias. 2. ed., Porto Alegre: Artmed. 2010. 
NARDI, R. Formac;ao de professores e praticas pedag6gicas no ensino de ciencias. Sao Paulo: Escrituras, 
2008. 
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CIENCIAS E FISICA NA EDUCA<;AO BASICA E NO ENSINO SUPERIOR 

Referencias Bibliograficas Sugeridas 
ALMEIDA, M. J. P. M. Discursos da Ciencia e da Escola: ideologia e leituras possiveis. Campinas, SP: Mercado 
de Letras, 2004. 
ALVES, Rubem. Filosofia da ciencia- introduc;ao ao jogo e suas regras. Sao Paulo: Brasiliense, 1992. 
ANDRE, M. E. D. A. Etnografia da pratica escolar. 15. ed. Campinas: Papirus, 2008. 
ANDRE, M. E. D. A. ; LUDKE, M. Pesquisa em educa9ao: abordagens qualitativas. Sao Paulo: EPU, 1986. 
ANGOTTI , J. A. P. Conceitos Unificadores e Ensino de Fisica. In: Revista Brasileira de Ensino de Ffsica, val. 15, 
n.1-4, 1993. 
ASTOLFI , J. P.; DEVELA Y, M. A Didatica das Ciencias. Cam pin as: Papirus, 1990. 
BOGDAN, R. C. lnvestiga9ao qualitativa em educa9ao: uma introdu9ao a teoria e aos metodos. Porto: Porto 
Editora, 2010. 
CHALMERS, Alan. 0 que e a ciencia afinal? Editora Brasiliense, 1994. 
CONTRERAS, J. A autonomia de professores. Sao Paulo, Cortez: 2002. 
DELIZOICOV, D.; ANGOTII , J. A. ; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de Ciencias: fundamentos e metodos. Sao 
Paulo: Cortez, 2002. 
ESTEBAN, M. P. S. Pesquisa qualitativa em educa9ao: fundamentos e tradic;6es. Traduc;ao Miguel Cabrera. Porto 
Alegre: Artmed, 2010. 
FREIRE, P. Educa9ao e Mudan9a. 28a. ed .. Sao Paulo: Paz e Terra, 2005. 
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 17a. ed .. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia - Saberes necessarios a pratica educativa. Sao Paulo: Paz e Terra, 
2001 . 
GARCIA, J. E. Hacia una teoria alternativa sabre los contenidos escolares. Espanha: Diada Editora S. L. , 1998. 
GHEDIN, E.; FRANCO, M. A. S. Questoes de metoda na constru9ao da pesquisa em educa9ao. Sao Paulo: 
Cortez, 2008. 
HILGARD, E. R. Teorias de aprendizagem. Sao Paulo: Ed. Herder, 1969. 
IMBERN6N, Francisco. Forma9ao continuada de professores. Sao Paulo: Artmed, 2010. 
LEVY, Pierre. Cibercultura. (Trad. Carlos lrineu da Costa). Sao Paulo: Editora 34, 2009. 
LODKE, Menga, ANDRE, Marli E. D. A. Pesquisa em educa9ao: abordagens qualitativas. Sao Paulo: EPU, 1986. 
NARDI, R. Mem6rias da educac;ao em ciemcias no Brasil: a pesquisa em ensino de fis ica. lnvestiga9oes em 
Ensino de Ciencias, Porto Alegre, v. 10, n.1, p. 63-101 , 2005. 
N6VOA, Antonio (org.). Os professores e a sua forma9ao. Lisboa: Publicac;oes Dam Quixote, 1995. 
PI MENTA, S. G.; GHEDIN, E. FRANCO, M. A. S. (orgs.). Pesquisa em educa9ao. Alternativas investigativas com 
objetos complexos. Sao Paulo: Edic;oes Loyola, 2006. 
PIMENTA, Selma Garrido & GHEDIN, Evandro (orgs.). Professor reflexivo no Brasil: genese e critica de um 
conceito. Sao Paulo: Cortez, 2002. 
POZO, J. 1. ; CRESPO, M. A. G. A aprendizagem e o ensino de ciencias, do conhecimento cotidiano ao 
conhecimento cientifico. 5. Ed. Sao Paulo: Artmed, 2009. 
RODRIGUES, Angela; ESTEVES, Manuela. A analise de necessidades na forma9ao de professores. Porto: Porto 
Editora, 1993. 
SILVA, Marco; PESCE, Lucila; ZUIN, Antonio (Orgs.). Educa9ao online: cenario, forma9ao e questoes didatico
metodol6gicos. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2010. 
TARDIF, Maurice. Saberes Docentes e Forma9ao Profissional. Traduc;ao Francisco Pereira, Petr6polis, RJ : 

Vozes, 2002. 
THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-aqao. Sao Paulo: Cortez, 1994. 
VYGOTSKY, L. S. A formaqao social da mente. Sao Paulo: Martins Fontes, 1989. 
ZEICHNER, Kenneth M. Para alem da divisao entre professor-pesquisador e pesquisador academico. In: 
GERALD!, C.; FIORENTINI , D.; PEREIRA, E. M. (orgs). Cartografias do Trabalho Docente. Campinas: Mercado 
de Letras, 1998. 



CIENCIAS E QUIMICA NA EDUCA<;AO BASICA E NO ENSINO SUPERIOR 

Referencias Bibliograticas Sugeridas 
BRASI L, Ministerio da Educagao. Orienta<;oes Educacionais Complementares aos Parametres Curriculares 
Nacionais - Ciencias da Natureza, Matematica e suas Tecnolog ias (PCN+ Ensino Media). Brasilia: 

04 MEC/SEMTEC, 2002. 
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CACHAPUZ, A et al. (orgs). A necessaria renova<;ao do ensino de ciencias. Sao Paulo: Cortez, 2005, 
capitulos 1, 2, 3 e 4. 
SANTOS, W.L.P. SCHNETZLER, R. P. Educa<;ao em Quimica - Compromisso com a Cidadania. ljui: Unijui, 
2010. 

MATEMATICA NA EDUCA<;AO BASICA E NO ENSINO SUPERIOR 

Referencias Bibliograticas Sugeridas 
BARBOSA, J. L. M. Geometria Euclidiana Plana. Colegao do Professor de Matematica, Sociedade Brasileira de 
Matematica. Rio de Janeiro: IMPNVITAE, 1995. 
BICUDO, Maria Aparecida Viggiani (Org.). Educa<;ao Matematica. 2. ed. , Sao Paulo: Centauro, 2005. 
BORBA, M.C; PENTEADO, M. Informatica e Educa<;ao Matematica. Bela Horizonte: Autentica, 2001. 
BOYER, Carl B. Hist6ria da matematica. 3. ed. , Sao Paulo: Edgard Blucher, 2010. 
CALLIOLI , Carlos A ; DOMINGUES, Hygino H.; COSTA, Roberto F. Algebra Linear e Aplica<;oes. Sao Paulo: 
Atual, 1995. 
D' Amore, Bruno. Elementos de didatica da Matematica. Tradugao Maria Cristina Bonomi. Sao Pau lo: Livraria 
da Fisica, 2007. 
D'AMBROSIO, Ubiratan. Educa<;ao Matematica: da teoria a pratica. 13. ed., Campinas, SP: Papirus, 2006. 
FIORENTINI, Daria; Lorenzato, Sergio. lnvestiga<;ao em educa<;ao matematica: percursos te6ricos e 
metodol6gicos. Campinas: Autores associados, 3. ed., 2009. 
LIMA, Elan Lages. Medida e Forma em Geometria. Colegao do Professor de Matematica, Sociedade Brasileira 
de Matematica (SBM). Rio de Janeiro: I MPNVITAE, 1991. 
LIMA, Elan Lages et al. A matematica do Ensino Media. Rio de Janeiro: SBM, 1999. v. 1, 2 e 3 (Colegao do 
Professor de Matematica). 
MACHADO, Silvia Dias Alcantara Machado. (Org.). Educa<;ao Matematica: uma (nova) introdu<;ao. Sao Paulo: 
EDUC, 2008. 
PARRA, Cecilia; SAIZ, Irma (Org.). Didatica da Matematica: reflexoes psicopedag6gicas. Tradugao de Juan 
Acuna Llorens. Porto Alegre: Artes Medicas, 1996. 
PIRES, Celia Maria Carolina. Curriculos de Matematica: da organiza<;ao l inear a ideia de rede. Sao Paulo: 
FTD, 2000. 
Sao Paulo (Estado) Secretaria da Educagao. Caderno do Professor: Matematica, Ensino Fundamental - sa a 
sa series. Volumes 1 a 4. Coordenagao geral: Maria lnes Fini; equipe, Carlos Eduardo de Souza Granja, Jose 
Luiz Pastori, Nilson Jose Machado, Roberto Perides Moises, Rogerio Ferreira da Fonseca, Ruy Cesar 
Pietropaolo, Walter Spinell i. - Sao Paulo: SEE, 2009. 
Sao Paulo (Estado) Secretaria da Educagao. Caderno do Professor: Matematica, Ensino Media - 1a a 38 

series. Volumes 1 a 4. Coordenagao geral: Maria lnes Fini; equipe, Carlos Eduardo de Souza Granja, Jose Luiz 
Pastori, Nilson Jose Machado, Roberto Perides Moises, Rogerio Ferreira da Fonseca, Ruy Cesar Pietropaolo, 
Walter Spinelli. - Sao Paulo: SEE, 2009. 
STEWART, J. Calculo. Vol.1 . Tradugao de Antonio Carlos Moretti e Antonio Carlos Gilli Martins. Sao Paulo: 
Cengage Learning, 2011. 


