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EMENTA

Estruturação e desenvolvimento de projeto de pesquisa com fim de elaboração de monografia.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Preparar o aluno para a elaboração de uma monografia sobre tema específico, de natureza
matemática ou pedagógica e relacionado ao campo da educação e da prática de ensino de
matemática. Desenvolver o interesse pela prática da atividade de pesquisa.
METODOLOGIA

A critério do professor orientador e do professor responsável pela disciplina, respeitando o
regimento da UFPE.

AVALIAÇÃO

A critério do professor orientador e do professor responsável pela disciplina, respeitando o
regimento da UFPE. Deverá levar em conta não apenas a produção escrita do aluno, mas também
seus conhecimentos adquiridos acerca do tema escolhido.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Atividades que preparem o aluno para a elaboração de uma monografia sobre tema específico, de
natureza matemática ou pedagógica e relacionado ao campo da educação e da prática de ensino de
matemática. As atividades desenvolvidas devem culminar em um projeto de pesquisa, avaliado
pelo orientador, que descreva as diversas partes constitutivas de uma monografia, tais como a
revisão de literatura sobre o tema estudado, os objetivos gerais e específicos, a metodologia, os
resultados parciais ou resultados esperados, as conclusões ou considerações finais e as referências
bibliográficas. Essas atividades devem ainda assegurar a preparação do aluno para a execução
deste projeto nas suas diversas fases.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1) Variável de acordo com o tema escolhido.
2) Normas da ABNT para trabalhos acadêmicos
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1) A.J. Alves-Mazzotti, A.J. & F. Gewandsznajder, O método nas ciências naturais e sociais:
pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo, Pioneira (1998)
2) U.Eco, Como se faz uma tese, São Paulo: Perspectiva, 1989
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