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EDITAL 017/2020 – PRPGEM – UNESPAR 

 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Educação Matemática (PRPGEM), da 

Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, campi de Campo Mourão e União da Vitória, 

no uso de suas atribuições, torna público o processo para seleção e matrícula de alunos 

regulares do PRPGEM para disciplina de Tópicos Especiais no 2º. Semestre de 2020. 

 

I. Da disciplina 

a. Tópicos especiais: Fundamentos epistemológicos e itinerários 

metodológicos da pesquisa em Educação Matemática. 

b. Ementa da disciplina: Fundamentos ontológicos e epistemológicos da pesquisa 

científica na área de Educação e Educação Matemática, com destaque para os 

seguintes paradigmas: positivismo, fenomenologia, construtivismo social, 

marxismo, teoria crítica, pós-estruturalismo e pós-modernismo. Implicações 

metodológicas dos paradigmas de pesquisa. Delineamento de uma pesquisa no 

campo da Educação Matemática: problematização, objetivo, justificativa, 

fundamentação teórica, tipo de pesquisa, método, relatório de pesquisa. 

c. A disciplina será ministrada remotamento pelo professor visitante, Prof. Dr. 

Jonei Cerqueira Barbosa, da Universidade Federal da Bahia – UFBA 

d. A disciplina terá carga-horária de 30 (trinta) horas, contabilizadas com 

atividades  remotas sícronas e assíncronas realizadas durante o 2º. semestre do 

ano de 2020, recorrendo à Plataforma Moodle e recursos de videoconferência. 

e. As atividades síncronas (aulas) ocorrerão nas datas indicadas no quadro abaixo, 

das 10h às 12h (horário de brasília), por meios de videoconferrência. 

Agosto Setembro Outubro 

26 
03, 09,  

17, 23 
01, 07 

f. O desempenho/aproveitamento na disciplina seguirá o disposto no regulamento 

do PRPGEM, nos termos do Plano de Ensino da disciplina aprovado pelo 

Conselho do programa. 
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II. Das Matrículas 

a) Período: das 0h00min do dia 18 às 23h59min do dia 19 de agosto de 2020. 

b) As solicitações de matrícula deverão ser realizadas exclusivamente online, pelo 

link: https://forms.gle/7dYRWfw9GFdnP71W6  

c) Para realizar a solicitação de matrícula o aluno deve manifestar seu interesse no 

link, preenchendo todos campos obrigatórios. 

 

III. Das vagas e seleção 

a) A disposição das vagas para a disciplina é limitada à 15 (quinze). 

b)  O critério de seleção consistirá na ordem cronológica de solicitação, de acordo 

com data e horário identificados no próprio formulário de manifestação. 

c) Em caso de envio de mais de uma solicitação, a ordem cronológica considerará 

o último envio. 

 

IV. Do resultado da seleção 

A lista de alunos cujas matrículas forem aceitas a disciplina será divulgada em edital 

específico na página do PRPGEM até o dia 21/08/2020. 

 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação em 

Educação Matemática – PRPGEM.  

 

Dúvidas, esclarecimentos ou solicitações de informações devem ser encaminhadas 

exclusivamente para o e-mail do PRPGEM: prpgem@unespar.edu.br. 

 

Campo Mourão, 17 de agosto de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Everton J. G. Estevam 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática – PRPGEM 

Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR 

Resolução 396/2020 
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