
 

 

Ementa Formação de Professores e Desenvolvimento Curricular em Matemática 

A disciplina busca propiciar aos mestrandos oportunidades de: investigar os processos 

de desenvolvimento curricular, analisando a trajetória do ensino de Matemática na 

organização curricular brasileira e as atuais propostas de ensino; identificar e analisar 

variáveis que intervêm na formulação de propostas curriculares e discutir como as 

diretrizes veiculadas por documentos oficiais são traduzidas na prática dos professores 

em sala de aula e nos livros didáticos; estudar como se dá a relação entre processos de 

formação de professores e os processos de mudança, inovação e desenvolvimento 

curricular; identificar processos de formação inicial e continuada de professores de 

Matemática, em cursos de Licenciatura e em projetos de formação continuada e sua 

relação com as recentes pesquisas relativas á formação de professores; analisar 

criticamente mudanças na formação de professores em decorrência das demandas atuais 

do sistema educacional brasileiro. 
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