
 

 

Ementa Seminário Avançado I  

A disciplina visa a examinar a contribuição das pesquisas sobre as Tecnologias da 

Informação e Educação Matemática, examinar e analisar as tendências teórico-

metodológicas presentes na construção deste campo de conhecimento a partir de estudos 

e revisões da produção na área. Os seminários darão ênfase à discussão comum dos 

textos analisados e a exercícios de exposição de temas, determinados por parte dos 

participantes, com possíveis conexões com os projetos em desenvolvimento. O 

ambiente Moodle permitirá a leitura detalhada de textos, a discussão e exposição de 

pesquisas afins, ligadas aos interesses dos participantes em vista de uma publicação 

conjunta no diálogo com o professor. Oficinas práticas serão desenvolvidas com o uso 

de alguns softwares livres como Winplot, Geogebra, Wiris e outros com suporte das 

teorias pesquisadas. 
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