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EDITAL 023/2021 – 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 e não regulares para disciplina de Tópicos Especiais no 2º 

Semestre de 2021. 

 

I. Da disciplina 

a. Tópicos especiais: Teorias, Métodos e Investigações em Didática. 

b. Ementa da disciplina: Teoria dos Campos Conceituais. Teoria dos Registros de 

Representação Semiótica. Teoria das Situações Didáticas. Teoria 

Antropológica do Didático. Abordagem Documental e Abordagem 

Instrumental. A dupla Abordagem Didática. Enfoque Ontossemiótico da 

cognição e estruturação matemática. 

c. A presente disciplina proposta como Tópicos Especiais I no PRPGEM resulta 

de uma ação coletiva de um grupo de pesquisadores da área de Didática da 

Matemática, vinculados a programas de pós-graduação de diferentes 

instituições e regiões do Brasil, e uma pesquisadora do Canadá. A proposta 

trata-se de uma disciplina construída e ministrada em REDE pelos docentes 

envolvidos. 

d. Cada Programa terá um (ou mais) docentes responsável(is) pela disciplina, que 

irá gerenciar as ações da disciplina em seu programa de pós-graduação. Os 

tópicos contemplados na ementa são relativos à teorias da Didática da 

Matemática, sendo que cada um deles ficará sob a responsabilidade de um (ou 

mais) pesquisadores. 

i. Responsáveis pela disciplina no PRPGEM: Veridiana Rezende 

(Unespar) e Clélia Maria Ignatius Nogueira (UEM / Unespar). 

ii. Professores convidados de outras instituições: Prof. Dr. Luiz Marcio 

Santos Farias - Universidade Federal da Bahia (UFBA) (coordenador 

geral da proposta); Prof. Dr. Saddo Ag Almouloud - Universidade 
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Federal do Pará (UFPA); Prof. Dr. Afonso Henriques - Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC); Profa. Dra. Tânia Cristina Rocha Siva 

Gusmão - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB); Profa. 

Dra. Márcia Azevedo Campos – Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB); Profa. Dra. Eliane Santana de Souza Oliveira - 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS); Profa. Dra. 

Marlene Alvez Dias - Instituto Federal do Ceará (IFCE); Prof. Dr. 

Herminio Borges Neto – Universidade Federal do Ceará (UFC); Prof. 

Dr. Francisco Régis Vieira Alvez - Instituto Federal do Ceará (IFCE); 

Prof. Dr. Valdir Bezerra - Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE); Profa. Dra. Sônia Barbosa Camargo Igliori - Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP); Profa. Dra. Cileda de 

Queiroz e Silva Coutinho - Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC/SP); Profa. Dra. Maria José Ferreira da Silva - Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP); Profa. Dra. Célia Finck 

Brandt - Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); Prof. Dr. 

Méricles Thadeu Moretti - Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC); Profa. Dra. Isabela Oliveira – Universidade de Laval (Quebec 

– Canadá); Prof. Dr. Marcus Bessa de Menezes – Universidade Federal 

de Campina Grande (UFCG); e Profa. Dra. Katiane de Moraes Rocha. 

e. A disciplina terá carga-horária de 68 (sessenta e oito) horas, contabilizadas 

com atividades  remotas sícronas e assíncronas realizadas durante o 2º 

semestre do ano de 2021, recorrendo à recursos de videoconferência. 

f. As atividades síncronas (aulas) serão concentradas nas terças-feiras das 07h55 

às 12h30 conforme cronograma a ser disponibilizado, e serão realizadas por 

meios de videoconferência. 

g. 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 vagas, seleção e resultado 

a) Período de inscrições: 20 de julho de 2021 à 25 de julho de 2021 27 de julho 

de 2021 (prorrogado). 

b) As inscrições de alunos internos e externos ao PRPGEM deverão ser realizadas 

pelo candidato exclusivamente on-line, por meio do preenchimento do 

Formulário de Inscrição específico, disponível no site do PRPGEM: 

prpgem.unespar.edu.br, na aba Processos Seletivos, Processos Abertos ou 

diretamente pelo endereço: prpgem.unespar.edu.br/topicos. Ao preencher o 

formulário, o candidato deve anexar:  

 Currículo Lattes em PDF.  

 Carta de Intenções, conforme modelo disponível no Anexo I deste 

Edital. 

c) A seleção dos candidatos inscritos será definida e realizada pela Coordenação 

do PRPGEM e/ou pelos docentes responsáveis pela disciplina ofertada pelo 

Programa, tendo por base os documentos apresentados. 

d) A disposição das vagas para a disciplina será condicionada aos critérios dos 

organizadores e professores responsáveis, bem como pela demanda de vagas. 

e) O resultado da seleção será publicado a partir do dia 28 de julho de 2021, na 

página do PRPGEM (prpgem.unespar.edu.br). Não caberá recurso de qualquer 

natureza sobre o resultado. 

 

III. Das Matrículas 

Os candidatos selecionados ficam convocados a realizarem suas matrículas, entre os 

dias às 29 de julho e 01 de agosto de 2021, na seguinte conformidade: 

i) Se aluno regular do PRPGEM, em caso de seleção, sua matrícula será 

automática na referida disciplina. 

ii) Se aluno não regular (externo) do PRPGEM, deverá enviar para o e-mail 

prpgem@unespar.edu.br os documento a seguir dispostos durante o período 

estabelecido. Os documentos devem ser enviados em formato .PDF. 

a) No ato da matrícula, o candidato selecionado deverá enviar os seguintes 

documentos:  

http://www.prpgem.unespar.edu.br/
mailto:prpgem@unespar.edu.br
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 Digitalização do diploma de graduação, mestrado ou certificado de 

conclusão de curso, ou uma declaração de excepcionalidade para os 

discentes que ainda não colaram grau, mas estão aptos a tal. 

 Digitalização dos documentos pessoais: carteira de identidade e CPF. 

 

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, 20 de julho de 2021. 

 

 

 

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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ANEXO I  

 

CARTA DE INTENÇÕES 

  
 

 

Apresente as intenções e os fundamentos, incluindo sua experiência e conhecimento em 

relação à Didática da Matemática, que o(a) levam a se interessar em cursar a disciplina 

envolvendo tópicos avançados da Didática da Matemática intitulada “Tópicos especiais: 

teorias, métodos e investigações em Didática”, do PRPGEM, na condição de aluno (não 

ultrapassar uma lauda). 
 

 


