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Art. 1. O estudante deverá cursar disciplinas obrigatórias e optativas. 
§1º O estudante deverá no: 

i.  MESTRADO: cursar 08 créditos em disciplinas obrigatórias e 
16 créditos em discipl inas optat ivas;  

i i.  DOUTORADO: cursar 08 créditos em disciplinas obrigatórias 
e 12 créditos em disciplinas optativas 

§2º Cada crédito corresponde a dezesseis (16) horas de atividades em 
disciplinas. 
§3º Todas as disciplinas do programa equivalem a 4 créditos. 
Art. 2. As disciplinas obrigatórias são as seguintes: 

i.  A formação do professor de Ciências e Matemática no 
contexto educacional;  

i i.  Metodologia da pesquisa educacional em ensino de Ciências 
e Matemática.  

Art. 3. As discipl inas optativas são as seguintes:  
i.  A organização do ensino e as prát icas pedagógicas na 

escola: contribuições da teoria histórico-cultural  
i i.  Abordagens históricas e fi losóficas na educação em ciências 

e matemática 
ii i.  As TIC´S no ensino de ciências e matemática  
iv.  Avaliação da aprendizagem em ciências e matemática  
v. Complexidade e transdisciplinaridade no ensino de ciências e 

matemática 
vi.  Conhecimento e diversidade cultural  

vii .  Conteúdos específicos de ciências e matemática no currículo 
e em livros didáticos 

vii i.  Educação matemática: os princípios teóricos e práticos da 
pesquisa 

ix.  Ensino de ciências e matemática em espaços não formais  
x. Epistemologia 

xi.  Epistemologia Genética de Jean Piaget no Ensino de 
Ciências 

xii .  Formação de professores de ciências e matemática e a teoria 
histórico-cultural  

xii i.  Fundamentos da educação ambiental  
xiv.  Fundamentos da educação inclusiva e as relações étnico -

raciais 
xv. Laboratório em educação em ciências e matemática  

xvi.  Papel do lúdico no ensino de ciências e matemática  
xvi i.  Sociologia da Ciência e da Tecnologia no Ensino de Ciências  



xviii.  Teorias de aprendizagem e o ensino de ciências e 
matemática 

Art. 8. A reestruturação de disciplinas e a solicitação de criação de novas 
disciplinas deverão ser submetidas à Coordenadoria para aprovação. Novas 
disciplinas podem ser adicionadas a essa normativa. 
Art. 9. Todos os docentes do Programa de Mestrado em Educação 
em Ciências e Matemática, credenciados até a data de aprovação 
desta Resolução seguirão as normas aqui f ixadas.  
Art. 10. Os casos não previstos nesta Resolução serão analisados, avaliados e 
deliberados pela Coordenadoria. 


