
  

 

Folha 17, Quadra 04, Lote Especial, Nova Marabá, CEP 68.512-150, Marabá-PA. Fone: 2101-5929. E-mail: ppgecm@unifesspa.edu.br. Portal: 
ppgecm.unifesspa.edu.br.  

Instrução Normativa n. 4, de 13 de dezembro de 2018. 
 
 

Dispõe sobre a organização da oferta de 
disciplinas do Programa de Pós-
Graduação em Educação em Ciências e 
Matemática (PPGECM) da Universidade 
Federal do Sul e Sudeste do Pará 
(UNIFESSPA). 

 
 
O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM 
CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (PPGECM) da Unifesspa, no uso da competência que lhe 
foi atribuída pela Resolução n. 167, de 30 de novembro de 2017, e tendo em vista o 
Regimento do PPGECM, resolve: 
 
 
Art. 1º A organização da oferta de disciplinas considera os dois semestres letivos do 
calendário da pós-graduação da UNIFESSPA e os anos pares e impares, conforme 
segue: 
I - Ano Par, 1º Semestre 

• Fundamentos teóricos e tendências da pesquisa em educação em ciências e 
matemática 

• Metodologias ativas de ensino e aprendizagem 

• Fundamentos de ensino de biologia 

• Fundamentos da pesquisa ação-colaborativa 

• Tópicos sobre docência no ensino superior 

• Gêneros textuais da redação científica 
II - Ano Par, 2º Semestre 

• Tendências em educação em ciências  

• Tendências em educação matemática 

• Educação especial no ensino de ciências e matemática 

• Abordagem contextualizada ao ensino de física 

• Teorias e perspectivas curriculares no contexto da educação matemática 

• Tradução de textos matemáticos 

• Educação científica e CTSA 
III - Ano Impar, 1º Semestre 

• Fundamentos teóricos e tendências da pesquisa em Educação em Ciências e 
Matemática 

• História e filosofia da Ciência 

• Fundamentos de didática da matemática 

• Discurso matemático, gêneros textuais e matematização 

• Neurociências no contexto educacional 

• Ensino de matemática e diversidade cultural 
IV - Ano Impar, 2º Semestre 

• Tendências em educação em ciências  
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• Tendências em educação matemática 

• Educação e saúde 

• Perspectivas de pesquisa em formação de professores que ensinam ciências e 
matemática 

• Perspectivas para o ensino de aritmética, álgebra e geometria 

• Tópicos de ensino de química 
 
Art. 2º A organização supracitada poderá, eventualmente, não ser atendida na íntegra. 
 
Art. 3º A oferta de disciplinas em cada período será sempre deliberada em reunião do 
Colegiado do PPGECM. 
 
Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGECM. 
 
Art. 5º Esta Instrução Normativa se aplica aos procedimentos de organização da oferta 
de disciplinas do PPGECM.  
 
Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 

Marabá, 13 de dezembro de 2018 
 
 
 
 
 

 


