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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Nome: Especialização em Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino de
Matemática.

Instituição: Universidade Federal de Catalão - UFCAT .

Unidade Acadêmica: Instituto de Matemática e Tecnologia - IMTec.

Classificação: Novo curso.

Forma de oferta: à distância.

Coordenador: Fernando da Costa Barbosa
Telefones e e-mail: (64)9942-9526 / fcbarbosa@ufcat.edu.br

Sub-Coordenador: Daniel da Silveira Guimarães
Telefones e e-mail: (64)99968-5427 / danielguimaraes@ufcat.edu.br

Secretário responsável pelo curso: a definir

2. JUSTIFICATIVA E DEMANDA

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi criada em 08 de junho de 2006, por meio do

Decreto nº 5.800 de 08 de junho de 2006, a fim de favorecer a oferta de cursos na modalidade a

distância. E, em 2022, foi publicada uma chamada para articulação de cursos superiores na

modalidade EAD no âmbito do referido programa, com o objetivo de

Expandir e interiorizar a oferta de cursos superiores do sistema público de ensino superior
(federal e estadual) para atendimento, preferencialmente, dos residentes dos municípios
interioranos que não possuem acesso ou nos casos em que este é bastante restrito pela pouca
capilaridade da oferta pública de ensino superior (CAPES, 2022, p. 01).

Tendo em vista que "Em sua missão institucional a UFCAT almeja o engajamento no

processo de discussão sobre a formação de professores e sobre a EaD" (UFCAT, 2022, p. 11) e que o

Instituto de Matemática e Tecnologia (IMTec) da UFCAT já oferta, desde 2014, o curso de graduação

em Matemática - Licenciatura - EAD, o referido instituto propôs a criação de um curso de

especialização voltado para o ensino de Matemática.

Esta ação visa a contribuir para o alcance da meta 16 do Plano Nacional de Educação, a saber

formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação
básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos(as) os(as) profissionais da
educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades,
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino (BRASIL, 2022, p. 51).



bem como, "Atender à Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica

referente à continuada, oportunizando aos professores da educação básica acesso aos cursos de

especialização para aprimoramento de suas carreiras do magistério" (CAPES, 2022, p. 02).

Vale ressaltar que a proposta de curso de especialização foi gestada no bojo das mudanças

estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e da BNC-formação. A BNCC

possibilita a oferta de diferentes itinerários formativos, com foco em áreas de conhecimento, nas

quais o currículo se apresenta flexível. Esses itinerários podem ser entendidos como o conjunto de

unidades curriculares ofertadas pela escola nas áreas da Base (Linguagens, Matemática, Ciências

Humanas e Ciências da Natureza) e preparando-o para o exercício da cidadania e para o

prosseguimento de estudos ou para o mundo do trabalho (BRASIL, 2018). Essas unidades

curriculares consistem em uma medida adotada pela nova proposta educacional brasileira, que pode

estar presente no currículo das escolas regulares e de tempo integral, adequando-se às necessidades

da sociedade e da comunidade escolar (BRASIL, 2018).

Em relação ao novo Ensino Médio que está sendo implantado, culminou em uma nova

estruturação da escola, das práticas pedagógicas, levando os docentes a buscarem formação e

projetos diferenciados para serem propostos e executados. Essas transformações têm gerado uma

busca da Universidade em especial ao IMTec, de professores e secretários da educação, por apoio

para o desenvolvimento de disciplinas eletivas que compõem os itinerários formativos dos currículos,

principalmente, no que tange a atividades envolvendo tecnologias.

Neste contexto, foi desenvolvida a presente proposta pautada na demanda apresentada, bem

como na percepção de que a dificuldade de atrair a atenção do aluno aumenta a cada dia, pois as

relações estabelecidas e o comportamento dos nativos da era digital estão marcados pela

modernidade, que exige adaptações.

Além disso, é necessário buscar formas de possibilitar que a grande quantidade de informação

à qual o discente tem acesso se transforme em conhecimento relevante para formação do cidadão. É

urgente propiciar, aos professores do ensino básico, o desenvolvimento de competências e

habilidades para executar uma abordagem que pressupõe o uso de tecnologias educacionais,

promovendo oportunidades de aprendizagem que assegurem uma educação inclusiva, equitativa e de

qualidade.

Essas novas tendências estimula pensar em propostas de ensinar a matemática com o uso da

robótica educacional, softwares para a educação, materiais manipuláveis e recicláveis, entre outros.



Quando fala-se em Robótica Educacional (RE), sob a ótica de Rocha (2006), a robótica educacional

supera o processo de montar peças, ela orienta num processo de mudança dos sujeitos envolvidos no

ensino e aprendizagem, ou seja, o professor e o aluno ganham novos papéis, que sofrem “mudança de

postura, diálogo, cooperação, metodologia, dúvida e indagação, além de significação”.

Lopes (2008, p.41), define RE “como um conjunto de recursos que visa ao aprendizado

científico e tecnológico integrado às demais áreas do conhecimento, utilizando-se de atividades como

design, construção e programação de robôs”. Além disso, na visão de Campos (2005) a robótica

educacional é utilizada [...] para designar ambientes de aprendizagem (Da Educação Infantil ao

Ensino Médio), que lançam mão de kits de montagem compostos por peças como: motores, polias,

sensores, engrenagens, eixos, blocos ou tijolos de montagem, peças de sucata como metais, plásticos,

madeira, além de um microcomputador e uma interface, permitindo assim a montagem de objetos

que podem ser controlados e comandados por uma linguagem de programação (p. 28-29).

Para Curcio (2008, p. 9), é a potencialização dos meios tecnológicos. Percebam que a robótica

até então é vista essencialmente como um recurso poderoso ao desenvolvimento cognitivo do aluno,

capaz de ressignificar a forma de aprender os conhecimentos científicos. É mais que um ambiente

constituído pelo computador, componentes eletrônicos, eletromecânicos e programa, pois permite

que o “aprendiz” construa e programe dispositivos robóticos, “com o objetivo de explorar conceitos

das diversas áreas do conhecimento” (CHELLA, 2002, p. 23).

E esse processo de manusear robô é visto como “um contexto que estimule a multi e a

interdisciplinaridade, dando-lhe o controle sobre a elaboração do seu próprio

conhecimento”(CHELLA, 2002, p. 13). E apesar do caráter estritamente formal e axiomático da

matemática que ainda prevalece em muitas escolas públicas do país, apesar de haver vários materiais

disponíveis na internet, como vídeos e artigos, é possível construir uma abordagem diferente da

matemática, por meio do uso das metodologias supracitadas .

O oferecimento dos recursos, sem a necessária mobilização contínua dos saberes e práticas

docentes, prejudica a melhoria do sistema educacional público do país. Nesse contexto, tem-se

tornado necessário executar ações que venham suprir as necessidades dos professores em exercício,

proporcionar uma formação continuada até mesmo para os recém professores.

Esta proposta de especialização se pauta muito no que o IMTec vem promovendo de

transformações nos projetos pedagógicos dos cursos de Licenciatura em Matemática, presencial e à



distância, com a inserção de disciplinas como a Tecnologias digitais aplicadas à Matemática I e II,

Matemática e Atualidade, além de projetos de extensão como o Robomat, Scratch, Robot Toy Car, e

vários projetos de pesquisas e artigos científicos publicados em periódicos.

Porém, é necessário entender a perspectiva escolar da educação básica para melhor nortear as

alterações na formação inicial e continuada dos professores, realizando um processo complexo de

alteração cultural na forma de ensinar e aprender matemática. Não basta simplesmente introduzir

novos conceitos nas universidades, mas compreender e entender como o professor poderá se

desvencilhar das velhas amarras do ensino tradicional e axiomático da matemática nas escolas

básicas do país.

Neste contexto, entende-se ser de extrema importância compartilhar saberes com os

professores que atuam no ensino básico, discutindo sobre as práticas docentes por eles praticadas,

buscando oportunizar vivências que propiciem a inserção de todas essas novas tendências em suas

práticas.

Sabe-se que a formação do professor de matemática como um processo contínuo por meio do

qual os professores vão aprendendo e se transformando. Eles vão se constituindo por meio de práticas

de sala de aula, da sua relação com colegas, das trocas de conhecimentos e experiências que venham

a estabelecer, nas suas relações com os conhecimentos institucionalizados, nas suas trocas de

experiências com as universidades e a partir dos estudos teóricos que realizam, dentre outros.

Vislumbra-se neste curso a possibilidade de estudos teóricos que possam propiciar ao grupo de

cursistas habilidades e competências para realizar a quebra de paradigmas no ensino e aprendizado de

matemática, podendo gerar transformações maiores no meio escolar, propiciando um ambiente mais

desafiador e apropriado para aplicação das novas metodologias

Por fim, pretende-se propiciar aos cursistas um aprimoramento na formação, que favoreça a

mediação de um processo de ensino e aprendizagem em matemática a partir da programação básica,

robótica livre, automação e controle, bem como de sensibilização a respeito da preservação do meio

ambiente com o fazer robótica livre com sucatas. Como relata SILVA (2009, p.69)

Para uma elaboração e aplicação de Robótica como elemento mediador do processo de
ensino aprendizagem é preciso seguir algumas etapas fundamentais, como: formação em
robótica educacional, que visa discutir sobre os problemas cotidianos relativos à área,
estruturação das oficinas, visando a formação dos grupos para aplicarem as oficinas e a
produção dos recursos a serem utilizados e por fim a realização das oficinas de robótica e
avaliação de todo processo.



A complexidade do processo envolve tecer uma rede de aprendizagem e produção científica,

que fortaleça os laços da universidade com a comunidade e professores da educação básica. Somente

a partir de um trabalho coletivo e colaborativo que poderemos construir mudanças significativas na

educação, bem como acolher e construir juntos soluções para necessidades emergentes que os

professores em exercício têm enfrentado desde a aprovação da BNCC e com novo Ensino Médio.

3. OBJETIVOS DO CURSO

O curso tem por objetivo fomentar a utilização da robótica e suas tecnologias para o ensino e
aprendizagem de matemática. Especificamente, pretende:

● Promover o desenvolvimento de competências e habilidades nos participantes para atuarem
no processo de ensino e aprendizagem de matemática, utilizando diversas plataformas de
simulação de robótica educacional e suas tecnologias, kits para montagem de robôs, softwares
para programação, componentes para controle e automação e projeto de eletrônica, além de
trabalhar com materiais de baixo custo e sucatas, de forma simples e acessível;

● Investigar e fazer emergir a matemática na robótica educacional e suas tecnologias, desde
hardware, software até projetos.

● Analisar, avaliar, elaborar e selecionar propostas didáticas que utilizem as novas tendências
tecnológicas como ferramentas para o ensino de matemática, contribuindo para alterar o
caráter estritamente formal e axiomático da matemática no ensino básico;

● Avaliar a robótica educacional e suas tecnologias como ferramenta multidisciplinar para
abordagem de Física, Química, Língua inglesa e Matemática, aliadas a conhecimentos de
eletrônica e programação.

● Possibilitar aos participantes uma formação adequada para a intervenção e transformação da
realidade social e ambiental;

● Contribuir nas avaliações de metodologias e práticas de ensino, possibilitando, aos agentes
que atuam na educação, ferramentas para abordarem temas do novo ensino médio, conforme
previsto na BNCC;

● Estimular, através da utilização de sucata, uma mudança de atitude e a formação de novos
hábitos com relação à utilização dos recursos naturais e favorecer a reflexão sobre a
responsabilidade ética do ser humano com o próprio planeta, oferecendo um eficiente
instrumento para a formação de uma consciência ambiental coletiva.

● Produzir vídeo aulas, e-books e artigos científicos sobre robótica educacional e suas
tecnologias  para o ensino de Matemática nas instituições de ensino básico do país.

4. CONCEPÇÃO DO CURSO

O Curso de Especialização proposto contemplará conhecimentos relativos ao hardware e ao
software. Pretende-se explorar ambos como uma ferramenta de ensino e aprendizagem de conteúdos



de Matemática, a partir de 6 (seis) disciplinas sendo uma delas destinada à preparação do cursista
para o desenvolvimento de um projeto (Trabalho de Conclusão de Curso) que deverá ser defendido
perante uma banca composta por 3 (três) professores.

Nas disciplinas serão abordados conhecimentos de software, como a programação em blocos
e a programação em linguagem, como estratégias de ensino e aprendizagem da Matemática,
utilizando o computador como ferramenta, assim como para o desenvolvimento do pensamento
computacional para elaboração de algoritmos e programação de computadores. Além disso, serão
tratados conteúdos que envolvam o hardware, com construções de circuitos eletrônicos, com ênfase
nas aplicações da Matemática.

Na sequência, serão desenvolvidas atividades a partir da junção dos temas anteriores na
automação e controle, utilizando microcontroladores, circuitos eletrônicos e linguagem de
programação, contexto que oportuniza diversas aplicações de Matemática. A criatividade do cursista
será instigada a fim de produzir uma quantidade ampla de materiais importantes para o
desenvolvimento da Robótica Educacional.

O curso será desenvolvido e apoiado em três momentos didáticos sequenciais que ocorrerão 
semanalmente, a saber:

1. Primeiro Momento – Estudos de textos e  videoaulas: 
O cursista deverá acessar o ambiente virtual de aprendizagem onde será indicado o conteúdo
do material didático ao qual ele deverá dedicar seus estudos. Também, serão
disponibilizadas videoaulas sobre o referido conteúdo. 

2. Segundo Momento – Aula online por Webconferência: 
O cursista deverá acessar a plataforma onde ocorrerão as aulas síncronas por 
webconferência. Os horários e os dias serão definidos no edital de seleção. 

3. Terceiro Momento – Atividades e Atendimentos:  
No ambiente virtual de aprendizagem serão disponibilizadas atividades que o cursista deverá 
desenvolver, podendo tirar dúvidas com o professor nos horários de atendimento. 

5. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO

Público - Alvo: O curso destina-se a portadores de diploma de curso superior devidamente
reconhecido pelo MEC, sendo as vagas prioritárias para professores da educação básica e as vagas
remanescentes poderão ser ocupadas pelos demais profissionais da educação básica que atuam nas
funções administrativas ou do ensino superior.

Carga Horária: A carga horária total do curso de Especialização será de 360 horas, não
computado o tempo destinado à elaboração do TCC.

Conforme a lei 13.909, de 25 de setembro de 2001, do governo do estado de Goiás e a
Portaria 3.610/2018 SEDUCE/GO, os cursos de Pós-Graduação lato sensu com no mínimo 360 horas
poderão ser aproveitados para progressão vertical dos professores do quadro da educação básica do
estado de Goiás.



Tipo de ensino: à distância (turma única)

Período: O período de realização do curso será de 12 (doze) meses.

Perfil do Egresso: O egresso do curso de Especialização em Robótica Educacional e suas
Tecnologias no Ensino de Matemática estará habilitado a exercer atividades de ensino e
aprendizagem em Matemática através de uma metodologia mais contemporânea relacionada à
linguagem de programação, robótica livre e automação. Planeja-se que a atuação do profissional seja
fortalecida na sua atuação em salas de aula do ensino básico e fundamental.

6. NÚMERO DE VAGAS

O Número de vagas ofertadas ao curso será de 150 (cento e cinquenta), destinadas para
portadores de diploma de curso superior devidamente reconhecido pelo MEC, sendo as vagas
prioritárias para professores da educação básica e as vagas remanescentes poderão ser ocupadas pelos
demais profissionais da educação básica que atuam nas funções administrativas ou do ensino
superior. Conforme o artigo 55 da resolução CEPEC 1630/2019 é reservado 10% (dez por cento) das
vagas para servidores da UFCAT.

A distribuição das vagas entre os polos dar-se-á conforme o quadro:

Ord. Vagas Ofertadas Polo

01 15 Alto Paraíso de Goiás -
GO

02 30 Aparecida de Goiânia -
GO

03 30 Catalão - GO

04 25 Formosa - GO

05 30 Jataí - GO

06 20 Santo Antônio do
Descoberto - GO

Total 150 -

Em caso de não preenchimento das vagas nos polos, conforme descrito no quadro 1, as vagas
ociosas poderão ser remanejadas para outro polo à critério do Coordenador do curso e aprovação da
CAPES.

Por se tratar de um curso à distância, as aulas serão ministradas em ambiente virtual. O aluno
terá, no entanto, o polo da UAB, onde ficará à sua disposição a estrutura necessária para estudo.



7. PREVISÃO DE FINANCIAMENTO

A presente proposta de curso de Especialização em Robótica Educacional e suas Tecnologias
no Ensino da Matemática possui previsão de auxílio financeiro.

Órgão proponente: CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior e UAB – Universidade Aberta do Brasil – Edital CAPES 09/2022

8. GESTÃO FINANCEIRA

( X ) Pró-Reitoria de Administração e Finanças

( X ) Fundação de Apoio

9. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CURSO

Ingresso e Matrícula: A seleção de candidatos ao ingresso no Curso de Especialização em
Robótica Educacional e suas Tecnologias no Ensino de Matemática será realizada mediante
processo de seleção regido de acordo com Edital específico elaborado pela Coordenação do curso e
aprovado pela Unidade Acadêmica responsável.

Certificação e Avaliação: A avaliação e certificação dos alunos serão realizadas conforme
Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação LATO SENSU da UFG - Resolução CEPEC N°
1.630/2019, a saber

a) frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas atividades presenciais e à
distância, salvo os casos em que a legislação específica determinar outra porcentagem;

b) aproveitamento, em cada disciplina, aferido em processo formal de avaliação, equivalente
a no mínimo 70% (setenta por cento) da nota total - os processos de avaliação a serem adotados pelos
professores de acordo com o planejamento acadêmico das disciplinas, constantes dos programas das
mesmas, poderão ser provas dissertativas/objetivas, trabalhos escritos, iniciação à pesquisa e
seminários e trabalho final; e

c) aprovação do trabalho final pela banca examinadora.

O aluno que não concluir o curso dentro do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses será
automaticamente desligado do curso, salvo excepcionalidades previstas em lei.

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC):



Os Trabalhos de Conclusão de Curso constituem parte da reflexão que integra a construção
teórica com as experiências adquiridas ao longo do curso nas práticas e disciplinas pedagógicas do
acadêmico.

A defesa do TCC é pública, feita perante banca examinadora composta pelo professor
orientador de TCC (Presidente da Banca Examinadora), por dois professores convidados e por um
suplente.

É permitido o convite a professores pertencentes a outras unidades acadêmicas da UFCAT e,
também, a outras instituições de ensino superior para composição da banca examinadora, desde que
não acarrete ônus à Universidade Federal de Catalão.

Na defesa, o(s) discente(s) têm entre quinze e vinte minutos destinados à apresentação do
TCC, e cada componente da banca tem até dez minutos para arguir, dispondo o(s) acadêmico(s),
ainda, de dez minutos para responder a cada um dos examinadores.

O resultado final da banca examinadora será lavrado em ata assinada pelos membros da
banca. Cada membro da banca examinadora do TCC avaliará o trabalho e emitirá uma nota de zero a
dez (0,0 a 10,0) após o término da defesa do TCC.

A nota final do TCC será obtida por meio da média aritmética das notas dos examinadores.

O TCC será considerado:

1) Aprovado: se o(s) discente(s) comparecer(em) à defesa pública, a média final do TCC for

superior ou igual à média mínima exigida para aprovação no Regulamento Geral dos Cursos

de Pós-graduação da UFCAT e a banca examinadora não sugerir mudanças no texto;

2) Aprovado Condicionalmente: se o(s) discente(s) comparecer(em) à defesa pública, a média

final do TCC for superior ou igual à média mínima exigida para aprovação no Regulamento

Geral dos Cursos de Pós-graduação da UFCAT e a banca examinadora sugerir mudanças no

texto. Neste caso, a aprovação só será referendada após a entrega da versão final

contemplando as referidas mudanças;

3) Reprovado: se o(s) o(s) discente(s) comparecer(em) à defesa e a média final do TCC for

inferior à média mínima exigida para aprovação no Regulamento Geral dos Cursos de

pós-graduação da UFCATou se o(s) discente(s) não comparecer(em) à defesa pública, sem

motivo justificado em base legal.

Após a aprovação do TCC, o aluno terá quinze dias (15 dias) para entregar uma (1) cópia da

versão final, corrigida – no caso da aprovação ser condicionada – à coordenação da especialização.

Caso o aluno não cumpra essa determinação de entrega da versão final, ele será considerado

reprovado.



Cronograma de Realização de Disciplinas:

DISCIPLINAS Carga Horária Período Local

Teo Pra Total

Scratch e jogos virtuais para o
ensino de Matemática

30 30 60 03/04/23 a 02/06/23 EaD

Introdução à programação
para o ensino de matemática

30 30 60 05/06/23 a 04/08/23 EaD

Fundamentos de robótica
educacional e sua utilização
para o ensino de matemática

30 30 60 07/08/23 a 06/10/23 EaD

O ensino de Matemática com
projetos de robótica livre I

30 30 60 09/10/23 a 08/12/23 EaD

O ensino de Matemática com
projetos de robótica livre II

30 30 60 11/12/23 a 03/02/24 EaD

Projeto Final de Curso 30 30 60 04/02/23 a 02/04/24 EaD

TOTAL DE HORAS/AULA 360

As disciplinas propostas para essa especialização seguem um processo de seleção de
professores regentes conforme regras do edital da UAB, desta forma, não é possível indicar os nomes
destes professores.



Estrutura Curricular (preenchimento obrigatório de todas as colunas)

DISCIPLINAS Carga Horária Professor
responsável
(nome
completo)

Titulação CPF* IES de
atuação
*Te

o
Pr
a

Total

Scratch e jogos virtuais
para o ensino de
Matemática

30 30 60 A definir por
edital de seleção

Doutorado

Introdução à
programação para o
ensino de matemática

30 30 60 A definir por
edital de seleção

Doutorado

Fundamentos de
robótica educacional e
sua utilização para o
ensino de matemática

30 30 60 A definir por
edital de seleção

Doutorado

O ensino de Matemática
com projetos de
robótica livre I

30 30 60 A definir por
edital de seleção

Doutorado

O ensino de
Matemática com
projetos de robótica
livre II

30 30 60 A definir por
edital de seleção

Doutorado

Projeto Final de Curso 30 30 60 A definir por
edital de seleção

Doutorado

TOTAL DE
HORAS/AULA

360

Nº total de professores: 6
Nº de professores doutores: a definir segundo edital
Nº de professores mestres:
Nº de professores especialistas:
Nº de professores externos à UFCAT:
Carga horária total ministrada por professor UFCAT: 60 horas

* Considerando que ainda irá realizar o processo de seleção, esses dados não podem ser informados
neste momento.



Relação dos Docentes e respectivos Links dos Currículos Lattes na Base de Dados do CNPq

Os professores ainda não foram definidos, de acordo com edital que a especialização concorreu é
preciso realizar um processo seletivo, assim este ainda está em andamento enquando projeto é passa
por aprovação nas instancias superiores da universidade.
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DISCIPLINAS

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome da Disciplina Scratch e jogos virtuais para o ensino de Matemática

Carga horária 60 horas

2. EMENTA:
Introdução à programação: Lógica de programação e conceitos básicos; O uso de TDIC’s e jogos
no processo de ensino e aprendizagem de Matemática; Apresentação e exploração do software
Scratch; Estudo do plano cartesiano e ângulos na circunferência; Códigos de movimentação,
aparência e eventos; Códigos de controle, sensores e variáveis; Códigos operadores e interação
com mouse; Adicionar extensão e o código da caneta para trabalhar geometria plana;
Construcionismo no ensino/trabalho com Scratch; O lúdico no ensino e aprendizagem de
Matemática.

3. METODOLOGIA:
O ensino da disciplina deve ser pautado e fundamentado na teoria da aprendizagem
construcionista de Seymour Papert tendo em vista que o software Scratch teve suas bases e sua
influência. Busca-se nesta disciplina alicerçar os docentes no ensino de Matemática com teoria e
conhecimento técnico capaz de orientar esses docentes no processo de implementação e execução
de um projeto de trabalho com jogos digitais com Scratch, desde o desenvolvimento até uso no
ensino de Matemática.
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8) DOLCE, Osvaldo; POMPEO, José Nicolau, Fundamentos de Matemática Elementar -

Geometria Plana, Volume 9, 8ª Ed., São Paulo: Editora Atual, 2005.
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9) IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar, Volume 3, Trigonometria. São
Paulo: Editora Atual, 8ª Edição, 2004.

10) IEZZI, Gelson; MURAkAMI, Carlos. Fundamentos da Matemática Elementar, Conjuntos,
Funções. Volume 1. São Paulo: Editora Atual, 8ª Edição, 2004.
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12) MESQUITA, Taynara Derci Babugem. Relações entre criação de jogos digitais e

aprendizagem matemática na educação. Trabalho final de Curso Licenciatura em
Matemática/ UFG regional Catalão, 2019.

13) SOUZA, Brenner da Fonseca; SILVA, Victor Hugo Calaça da; SOUZA, Crhistiane da
Fonseca; BARBOSA, Fernando da Costa; SILVA, Betânia Ferreira da. Projeto Scratch:
Matemática com programação no Ensino Fundamental na Escola CAIC. IX Encontro
Mineiro Sobre Investigação na Escola. 2018. Disponível em
http://www.emie.facip.ufu.br/sites/emie.facip.ufu.br/files/Anexos/Bookpage/emie_IX_154.
pdf. Acesso em 25 set. 2022.

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome da Disciplina Introdução à programação para o ensino de Matemática

Carga horária 60 horas

2. EMENTA:
Introdução à programação básica em C: o conceito de algoritmo, tipos primitivos, constantes,
variáveis, expressões aritméticas e lógicas, comandos de atribuição, de entrada e saída, blocos,
estrutura sequencial, estruturas de seleção e de repetição, matrizes, strings, funções etc;
Compilação alto nível; Apresentação e exploração de compiladores para o ensino de matemática;
Introdução de software para construção de aplicativos para celular que realizam a comunicação via
bluetooth com o plataforma de prototipagem (atmega e o esp32). Sugestão: APP Inventor,
Kodular e Thunkable.

3. METODOLOGIA:
O ensino da disciplina será trabalhado com a finalidade de aplicações de conteúdos de matemática,
pautado e fundamentado também na teoria da aprendizagem construcionista de Seymour Papert. A
introdução à programação e os conceitos básicos precisam ser introduzidos com pequenas
aplicações em algum software, possibilitando o aprendizado teórico e prático do cursista. O
conteúdo pode ser explorado utilizando jogos e gamificação, realizando a introdução dos conceitos
associando com os conteúdos matemáticos que podem ser abordados com tal conhecimento.

4. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
1) CRIANDO UM JOGO COM PYTHON. 2019. 7 vídeos. Disponível em
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TI71veL3oW0. Acesso em: 17 jul. 2022.

3) GALVÃO, Marcos César Cabral. Ensino e Aprendizagem da Matemática na Educação
Básica Utilizando Tecnologias e desenvolvendo Pensamento Computacional: Abordagem

http://www.emie.facip.ufu.br/sites/emie.facip.ufu.br/files/Anexos/Bookpage/emie_IX_154.pdf
http://www.emie.facip.ufu.br/sites/emie.facip.ufu.br/files/Anexos/Bookpage/emie_IX_154.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S9uPNppGsGo&list=PLvE-ZAFRgX8hnECDn1v9HNTI71veL3oW0
https://www.youtube.com/watch?v=S9uPNppGsGo&list=PLvE-ZAFRgX8hnECDn1v9HNTI71veL3oW0


com Scratch, Portugol, Python e Geogebra. Dissertação do programa de mestrado
PROFMAT/UFCAT, 2021.

4) GRANDO, Regina Célia. O jogo e a Matemática no contexto da sala de aula. Paulus
Editora, 2004.

5) PINTO, Anderson de Sousa. S. ; GUIMARÃES, Daniel da Silveira. S. A aprendizagem
matemática em um jogo digital no Python. Caderno de Atividades,
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/506/o/caderno_atividades_2020_com_capa_vfinal_vo
l_1.pdfhttps://files.cercomp.ufg.br/w, p. 22 - 41, 01 dez. 2020. Acesso em 25 set. 2022.

6) BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática
Elementar: Complexos, Polinômios, Equações. Volume 6. São Paulo: Editora Atual, 2019.

7) IEZZI, Gelson e HAZZAN, Samuel. Fundamentos de Matemática Elementar: Seqüências,
Matrizes, Determinantes e Sistemas. Volume 4. São Paulo: Editora Atual, 2006.

8) IEZZI, Gelson; MURAkAMI, Carlos. Fundamentos da Matemática Elementar: Conjuntos,
Funções. Volume 1. São Paulo: Editora Atual, 8ª Edição, 2004.

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome da Disciplina Fundamentos de robótica educacional e sua utilização para o ensino
de Matemática

Carga horária 60 horas

2. EMENTA:
A robótica educacional no Brasil; A robótica proprietária e a robótica livre; Fundamentos teóricos
e metodológicos do ensino de robótica; Apresentação e exploração de softwares para desenvolver
programação em blocos e/ou em códigos (Tinkercad e OpenRoberta ou outros); Aplicações de
robótica educacional para o ensino de matemática.

3. METODOLOGIA:
A partir do conceito Inteligência Criadora definido por Marina (2009), iremos abordar softwares
que são importantes para simular circuitos eletrônicos, possibilitando aos cursistas explorar os
conceitos de eletrônica com a realização de várias atividades envolvendo o ensino e a
aprendizagem de Matemática.

4. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
1) BARBOSA e SILVA, Rodrigo; BLIKSTEIN, Paulo. Robótica Educacional: Experiências

inovadoras na Educação Brasileira. Porto Alegre: Penso, 2019.
2) MARINA, José Antonio. Teoria da Inteligência Criadora. Rio de Janeiro: Guarda-Chuva,

2009. 317 p.
3) MATARIC, Maja J. Introdução à Robótica. São Paulo: UNESP. 2014.



4) PAPERT, Seymour. A máquina das crianças: repensando a escola na era da informática.
Porto Alegre: Artmed, 2008. 2014 p. (Ed. rev.). Tradução Sandra Costa.

5) PAPERT, Seymor. The Future of School (The following discussion between Seymour
Papert and the Brazilian philosopher and educator Paolo Freire took place in Brazil during
the late 1980s. It was sponsored by Pontifícia Universidade Católica, the Catholic
University of São Paulo; and the Afternoon Journal TV show. It was broadcast in Brazil by
TV PUC São Paulo and KTV Solucoes). 1980.

6) PUSTILNIK, Marcelo Vieira. Robótica Educacional e aprendizagem: o lúdico e o aprender
fazendo em sala de aula. CRV, 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

7) ALVES, D.B; ALVES. M. C; BARBOSA, F. C; GUIMARÃES, D. S; SILVA, E. A. Mão na
Massa: Experiência de uma Professora no Desenvolvimento de Atividades de Matemática e
Física a partir da Montagem de um Robô Seguidor de Linha na Perspectiva Livre. 2022 [no
prelo].

8) GUIMARÃES, D. S.; SILVA, E. A.; BARBOSA, F. C. Explorando a matemática e a física
com o robô seguidor de linha na perspectiva da robótica livre. Texto Livre: Linguagem e
Tecnologia, v. 14, n. 1, p. e24895, 2020. DOI: 10.35699/1983-3652.2021.24895.
Disponível em: https://periodicos.ufmg.br/index.php/textolivre/article/view/24895. Acesso
em: 17 fev. 2022.

9) ALVES, M. da C. A Construção de um Robô Seguidor de Linha na Perspectiva da
Robótica Livre : uma possibilidade de abordagem do Ensino de Matemática. Dissertação
do programa de mestrado PROFMAT/UFCAT, 2022.

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome da Disciplina O ensino de Matemática com projetos de robótica livre I

Carga horária 60 horas

2. EMENTA:
Introdução à Eletrônica; Introdução a software para aplicações práticas dos conceitos de eletrônica
(ex.: Tinkercad, easyEDA, OpenRoberta, ...); A eletrônica como ferramenta para o ensino de
matemática; Aplicações da eletrônica para o ensino de Matemática; Os microcontroladores
atmega, PIC’s, outros. Introdução ao Arduino, micro:bit, esp 32 etc; Apresentação e exploração de
softwares para desenvolver programação em blocos e/ou em códigos (OpenRoberta, Tinkercad e
Microsoft MakeCode, para IDE do Arduino, micro bit, ou equivalentes); A robótica livre como
ferramenta no ensino de matemática.

3. METODOLOGIA:



Exploramos nesta disciplina os conhecimentos discutidos e aprendidos no software, para em
conjunto com os conhecimentos de hardware produzir equipamentos com a função de automação e
controle. Nas etapas de construção do protótipo, será explorado conceitos e conteúdos de
matemática. Todos os conteúdos serão trabalhados no modelo físico e/ou no modelo remoto (com
utilização de algum software).

4. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1) ALVES, Mônica da Costa. A Construção de um Robô Seguidor de Linha na Perspectiva da
Robótica Livre: uma possibilidade de abordagem do Ensino de Matemática. Dissertação do
programa de mestrado PROFMAT/UFCAT, 2022.

2) GUIMARÃES, Daniel da Silveira; SILVA, Élida Alves da; BARBOSA, Fernando da
Costa. Explorando a matemática e a física com o robô seguidor de linha na perspectiva da
robótica livre. Texto Livre: Linguagem e Tecnologia, v. 14, n. 1, p. e24895, 2020. DOI:
10.35699/1983-3652.2021.24895. Disponível em:
https://periodicos.ufmg.br/index.php/textolivre/article/view/24895. Acesso em: 17 fev.
2022.

3) MARINA, José Antonio. Teoria da Inteligência Criadora. Rio de Janeiro: Guarda-Chuva,
2009. 317 p.

4) PAPERT, Seymour. Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas, New York,
Basic Books, 1980.

5) PAPERT, Seymour. Logo: computadores e educação. Tradução de José Armando Valente,
Beatriz Bitelman e Afira V. Ripper. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1985.

6) SILVA, Marcelo Pinto da; BARBOSA, Fernando da Costa. Matemática e Física em
experiências de Robótica Livre: explorando o sensor ultrassônico. Texto Livre, Belo
Horizonte-MG, v. 14, n. 3, p. e29629, 2021. DOI: 10.35699/1983-3652.2021.29629.
Disponível em: https://periodicos.ufmg.br/index.php/textolivre/article/view/29629.
Acesso em: 25 set. 2022.

5. SILVA, Thiago Alberto da. Ensino de Trigonometria através do braço articulado.
Dissertação do programa de mestrado PROFMAT/UFCAT, 2022.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

7) ALVES, Deive Barbosa; ALVES, Mônica da Costa; BARBOSA, Fernando da Costa;
GUIMARÃES, Daniel da Silveira; SILVA, Élida Alves da. Mão na Massa: Experiência de
uma Professora no Desenvolvimento de Atividades de Matemática e Física a partir da
Montagem de um Robô Seguidor de Linha na Perspectiva Livre. 2022 [no prelo].

8) IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar: Complexos Polinômios Equações.
Volume 6. São Paulo: Editora Atual, 2019.

9) IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de Matemática
Elementar: Logaritmos. Volume 2. São Paulo: Editora Atual, 9 ª Edição, 2004.

10) IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel. Fundamentos de Matemática Elementar: Sequências,
matrizes, determinantes e Sistemas. Volume 4. São Paulo: Editora Atual, 2019.

11) IEZZI, Gelson; MURAkAMI, Carlos. Fundamentos da Matemática Elementar: Conjuntos,
Funções. Volume 1. São Paulo: Editora Atual, 8ª Edição, 2004.



12)
13) SILVA, Fernando Kennedy da; COSTA, Cristhian Pires da. O ensino de funções

exponenciais por engrenagens robóticas. Texto Livre: Linguagem e Tecnologia, v. 14, n. 1,
p. e24895, 2020. DOI: https://doi.org/10.35699/1983-3652.2020.24890. Disponível em:
https:// https://periodicos.ufmg.br/index.php/textolivre/article/view/24890. Acesso em: 19
fev. 2022.

14)
15) STOPPA, Marcelo Henrique; COSTA, Vaston Gonçalves. STEAM: eletrônica e simulação.

Catalão: Ed. do Autor, 2021.

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome da Disciplina O ensino de Matemática com projetos de robótica livre II

Carga horária 60 horas

2. EMENTA:
Introdução aos princípios de Automação e controle e suas relações com a Matemática; Estudo e os
simuladores virtuais para programação do  esp32, do arduino, do micro:bit, de outros; Automação
com plataforma de prototipagem (arduino, atmega, esp32, material proprietário); Pensamento
Maker.

3. METODOLOGIA:
Todos os conhecimentos adquiridos pelo cursista nos itens anteriores serão utilizados para
aplicações em robótica educacional, bem como automação e controle. Será instigado os cursistas a
verificar as possíveis aplicações de matemática que possam ser explorados diretamente a partir da
automação e controle, ou indiretamente, analisando questões matemáticas que possam contribuir
com a comunicação de máquinas, tão essencial para a tecnologia 4.0. Será necessário explorar a
programação de plataforma de prototipagem como ESP 32 com a IDE arduino e com o simulador
wokwi. Em um nível mais avançado, sequenciado, buscará analisar o ESP32 e o Web Server,
utilizando software como por exemplo o codepen para criação de botões em HTML e CSS.
Havendo aprendido os elementos bases, será proposto utilizar a rede wifi e a internet para
automação e controle como sugestão o software como o Blynk poderá ser utilizado.
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6. IDENTIFICAÇÃO

Nome da Disciplina Projeto Final de Curso

Carga horária 60 horas

7. EMENTA:
O discente deverá elaborar e construir seu próprio projeto e escrever uma sequência didática, a
partir dele, para aulas de matemática. Publicação de um e-book com as sequências didáticas de
todos os alunos da turma;

8. METODOLOGIA:
A disciplina será desenvolvida por meio de orientação do professor e estudo das bibliografias
indicadas pelos professores, de forma a auxiliar o aluno na elaboração do trabalho de conclusão de
curso
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