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CHAMADA PÚBLICA 19/2015 

PROGRAMA DE BOLSAS DE MESTRADO 

(ACORDO Capes/FA) 

 
 
 

Anexo I – Roteiro Descritivo da Proposta 
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  
  

1.1 Protocolo n º:   

1.2 Título do projeto:  Verticalizando e tranversalizando saberes: a pós-graduação (Mestrado) 
como centro formação permanente 

1.3 Área do Conhecimento:  Ensino de Ciências e Matemática 

1.4 Instituição Proponente/Campus: Universidade Estadual de Maringá – Campus Maringá 

1.5 Programa de Pós-graduação: Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática 

1.6 Número do Programa: 40004015023P2 

1.7 Nota atual do Programa: ( X ) 4      (    ) 5      (    ) 6 

1.8 Número de Bolsas solicitadas:  2 (duas) 

1.9 Coordenador: Marcos Cesar Danhoni Neves (macedane@yahoo.com) , fone (44)3011-4827 

 
 
 

2. CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA 
 

2.1. Estrutura de ensino e pesquisa do programa de pós-graduação 
 
O Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e o Ensino de Matemática (PCM) da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM) foi implantado no ano de 2003, com a aprovação de seu projeto do curso de Mestrado, 
conforme - OF/CTC/Nº 131 de 17 de setembro de 2003.  Em meados do ano de 2008, na 102ª Reunião do 
CTC/CAPES, foi aprovado, também, com conceito 4 (quatro), o curso de Doutorado. No âmbito da UEM, os cursos de 
Mestrado e Doutorado representam uma resposta à crescente demanda dos egressos dos cursos de licenciaturas 
(Ciências Biológicas, Física, Química e Matemática) da UEM e de outras instituições de ensino superior locais e 
também dos professores atuantes no ensino básico e superior das instituições públicas e particulares da região pelo 
aperfeiçoamento de sua formação docente e/ou pesquisador na área de ensino de Ciências ou de Matemática.  

O Programa está estruturado nas seguintes linhas de pesquisas: L1 - Recursos Didáticos e Midiáticos para o Ensino 
Continuado de Ciências e de Matemática (Mestrado) – com o objetivo de explorar recursos existentes e criar novos 
recursos que estimulem o interesse e o potencial para o processo de ensino-aprendizagem das ciências e da 
matemática; L2 - Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Sociedade: Inclusão e Exclusão em Processos de 
Ensino-Aprendizagem na Educação Científica Contemporânea (Mestrado e Doutorado) – que envolve a tríade CTS 
e as questões relativas ao Meio Ambiente, buscando a contemporaneidade e a atualização sistemática de uma 
educação preocupada com a investigação das relações entre o conhecimento proporcionado pela ciência e pela 
tecnologia com as questões relativas às políticas públicas e privadas e aos seus impactos nos índices de 
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desenvolvimento humano. Neste sentido, estudar “inclusões” e “exclusões”, visitando e criticando cenários que 
descortinam desde de desastres ecológicos até a educação especial, é o fio condutor desta linha de pesquisa.  
L3 - Formação de Professores, Renovação Curricular e Avaliação Escolar na área de Ciências e Matemática 
(Mestrado) – com a finalidade de estudar as diferentes metodologias/modelos e ações pedagógicas visando discutir os 
atuais mecanismos de formação de professores, as estruturas curriculares e as diversas formas de avaliação, escolar 
ou sistêmica para o ensino de Ciências e Matemática. L4 - História, Epistemologia e Ética da Ciência (Mestrado e 
Doutorado) – com o objetivo de estudar os diferentes paradigmas que norteiam a elaboração do conhecimento científico 
considerando os contextos históricos e sócio-culturais nos quais este conhecimento foi produzido e validado. Os 
fundamentos históricos, epistemológicos, sociológicos e éticos da ciência são estudados em suas múltiplas e 
complexas inter-relações, buscando estabelecer caminhos para uma educação científica mais contextualizada. 

Atualmente, o Programa conta com 22 docentes/orientadores credenciados, na área de pesquisa em Ensino de 
Ciências e Matemática, desenvolvendo projetos de pesquisa cujos resultados vêm sendo divulgados, nos âmbitos 
nacional e internacional, como livros, capítulos de livros, artigos em revistas científicas e trabalhos completos em anais 
de eventos de impacto na área de Ensino de Ciências, consolidando uma produção qualificada. Esta produção se 
reflete também na quantidade e qualidade dos trabalhos orientados ao longo dos últimos quatro anos.  

Até o ano de 2015 foram defendidas 152 dissertações de Mestrado e  35 de doutorado. Vale ressaltar que muitos 
desses trabalhos foram publicados na forma de trabalhos completos em eventos qualificados, livros e artigos em 
revistas científicas de impacto na área. As dissertações estão sendo defendidas próximo do tempo médio recomendado 
pela CAPES (24 meses) e duas teses de doutorado foram defendidas antes do prazo de quatro anos. 

No momento, o Programa apresenta 38 de alunos de mestrado e 45 de doutorado, totalizando 83 matrículas 
(adicionados de mais de  cerca de uma dezena como alunos especiais, num total de cerca de 100 – cem – estudantes 
de pós-graduação). O Programa contempla 17 bolsas de mestrado (da Demanda Social CAPES) e 14 bolsas de 
Doutorado (CAPES-DS: 12 
FA-Acordo Capes: 01; PDSE: 01) 

 

2.2. Importância e necessidade de bolsas para o curso /programa 
 
Em final de 2015, o PCM encontrava-se com sua 12a turma de Mestrado e a 7a turma de Doutorado, perfazendo um 
total de quase cem estudantes de pós-graduação (contando cerca de uma dezena de alunos especiais), dos quais 
apenas 31 foram contemplados até o momento com bolsas. Muitos dos  pós-graduandos, sem bolsas, necessitam 
trabalhar quando poderiam direcionar seus esforços nas atividades de estudo e pesquisa. Além deste fato, alguns 
residem em outros municípios, necessitando empreender tempo e recursos financeiros para a realização do curso, 
quando poderiam, no caso de serem contemplados com bolsas, fixar-se em Maringá/PR. Experiências adquiridas em 
anos anteriores têm mostrado que os estudantes com dedicação exclusiva ao curso e com fixação de moradia no 
município no qual a instituição do programa pertence, apresentam melhor desempenho e qualidade nas atividades 
acadêmicas. Estes fatos justificam a importância e necessidade de ampliação de bolsas de Mestrado. 
 
2.3. Coerência quanto ao número de bolsas solicitadas 
 
O número de bolsas solicitado (duas) é compatível com a nota 4,0 atribuída pela CAPES ao PCM no último triênio e 
com a Chamada Pública 19/2015 da Fundação Araucária que estabelece este requisito. 
  
2.4. Relevância e adequação do plano de metas e objetivos para superar pontos críticos apontados na avaliação 
da Capes visando fortalecer o curso/programa 
 
Tendo em vista a necessidade de superar pontos críticos apontados na última avaliação da CAPES  na perspectiva de 
fortalecer o aperfeiçoamento da formação de docentes e/ou pesquisadores na área de Ensino de Ciências e 
Matemática, o programa orientou-se pelos seguintes objetivos: 
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Gerais: 
� Formar pessoal qualificado em nível de Mestrado/Doutorado para atuação no sistema educacional em 

todos os níveis, visando, além da formação de recursos humanos, a criação de um espaço para a 
discussão de referenciais para uma ciência que se constrói a partir de uma mediação da sua pesquisa 
e de sua técnica com o espaço educacional. 

� Contribuir para a melhoria do Ensino de Ciência e de Matemática e para o desenvolvimento de um 
campo de pesquisa em educação científica, alicerçado num projeto inter, pluri e transdisciplinar do 
conhecimento. 

Específicos: 

� Propiciar a constituição de grupo de estudos, reflexões e discussões acerca de questões 
epistemológicas do desenvolvimento da ciência e da tecnologia e suas relações com a 
sociedade e ambiente, formação de professores e processo de ensino e aprendizagem em 
Ciências, Naturais  e Matemática; 

� Estimular a ampliação de pesquisas, produções e publicações na área de Ensino de 
Ciências; 

� Promover espaços para debates científicos e culturais por meio de cursos, ciclos de 
palestras, e eventos com a participação de outros pesquisadores de outras instituições em 
nível nacional e internacional; 

 
� Motivar o desenvolvimento de projetos relacionados à produção de recursos didático-

pedagógicos e midiáticos que possam contribuir com o processo de ensino e aprendizagem 
das Ciências Naturais e a Matemática, estendendo-se para a educação inclusiva;  

 
� Promover intercâmbio estudantil com outras instituições nacionais e internacionais. 

Para consolidar os objetivos propostos foram estabelecidas algumas metas:  

• Constituição de grupos interdisciplinares de estudos e/ou pesquisas, de modo a contribuir com 
reflexões e discussões epistemológicas acerca de temas inerentes ao desenvolvimento do 
conhecimento científico e tecnológico; formação de professores/pesquisadores e ao processo de 
ensino e a aprendizagem nas áreas de Química, Física, Biologia e Matemática. 
 

• Ampliação das pesquisas e das produções científicas na área de Ensino de Ciências e a Matemática, 
considerando necessidades e problemas de ensino locais, tendo como base as linhas de pesquisa do 
programa e os avanços e as tendências na área.  

 
• Criação de espaços de debates científicos e culturais por meio da promoção de ciclos de palestras, 

cursos e estimulo para a participação de eventos ou congressos nacionais e internacionais. 
 

• Fomentação de espaços interativos com o objetivo de uso e criação de recursos didático-pedagógicos 
e midiáticos que potencializem a comunicação e o processo de ensino aprendizagem em Ciências e 
Matemática.  

 
• Incentivo a participação dos mestrandos e doutorandos em eventos nacionais e internacionais da área 

de Ensino de Ciências e Matemática.  
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• Promoção de parcerias com grupos de pesquisadores de outras instituições, nacionais e 
internacionais, visando o intercâmbio científico-cultural e o desenvolvimento de projetos de  
pesquisas, envolvendo professores e pós-graduandos de ambas as instituições. 

 
• Incentivo ao desenvolvimento de pesquisas e ações articuladas às propostas governamentais 

voltadas para a melhoria da educação, tais como o Programa de Desenvolvimento Educacional do 
Estado do Paraná (PDE), Programa Universidade Sem Fronteiras (PR), Programa Ciências Sem 
Fronteiras e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID. 

  

Para o cumprimento destas metas, torna-se imprescindível a ampliação do quadro permanente de 
docentes/pesquisadores do PCM e, principalmente, do número de bolsas, de modo a atender a demanda de 
pesquisadores qualificados na área de Ensino de Ciências e Matemática, bem como da produtividade exigida pelos 
órgãos de fomento.  

 

2.5. Relevância dos impactos e resultados esperados 
  

• A relevância do PCM reside na formação continuada de professores e pesquisadores, em nível de mestrado e 
doutorado, na área de Ensino de Ciências e Matemática. Isto pode ser identificado pelo perfil de candidato que 
vem procurando o PCM. No processo seletivo de 2010, de um total de 25 (vinte e cinco) aprovados, 
considerando ambos os cursos (mestrado e doutorado), 11 (onze) eram professores do ensino superior e 7 
(sete) do ensino básico. Em  2011, de um total de 23  aprovados, considerando ambos os cursos (mestrado e 
doutorado),  10 (dez) pós-graduandos atuavam em instituição de ensino superior e  8 (oito) pós-graduandos 
eram professor(a) de ensino básico. O restante é bolsista, portanto, sem vinculo empregatício.  No ano de 
2012, considerando o total de 30 aprovados (mestrado e doutorado), 15 (quinze) trabalhavam no ensino 
superior e 13 (treze) no ensino básico. Esses resultados podem provocar impacto na melhoria da qualificação 
destes profissionais e na qualidade do ensino básico e superior no contexto local, regional e nacional. 

 

• Os projetos de ensino, pesquisa e extensão coordenados por docentes do PCM, com participação dos alunos 
da graduação e pós-graduação, professores e alunos do ensino básico, têm possibilitado a prática 
colaborativa, com contribuições formativas nos diversos níveis: professores do ensino superior, professores do 
ensino básico, licenciandos e alunos do ensino fundamental e médio.  

 
• Outro fato relevante é o crescente aumento na produção de artigos em periódicos (qualificados), cuja média 

apresenta-se no limite esperado pela Capes. Tem ocorrido também uma produção massiva de trabalhos 
completos em anais de evento, além de livros e capítulos de livros. 

 

• A crescente participação de pós-graduandos e professores orientadores, como organizadores ou participantes, 
em congressos, simpósios e outros eventos da área de Ensino de Ciências e Matemática (nacional e 
internacional), com apresentação de trabalhos relacionados às suas pesquisas, evidenciam a busca pelo 
aperfeiçoamento na área.   
 

 
2.6. Perspectivas de incremento da produção científica, tecnológica e de inovação  
 
O  PCM tem apresentado, ao longo dos anos, um número expressivo de candidatos por vagas. No entanto, ocorre uma 
desproporção entre o número de matrículas e bolsas disponíveis, sendo necessário, pois, apoio para o financiamento 
público da pesquisa, como se apresenta no escopo do presente Edital. 
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Vale ressaltar, que com o credenciamento de novos professores pesquisadores, ampliação no número de bolsas para o 
Mestrado e Doutorado, como também de parcerias e convênios com outras instituições nacionais e internacionais, tem-
se a perspectiva de um incremento da produção científica em periódicos especializados e de recursos materiais para o 
ensino fundamental, médio e educação inclusiva. 
 
3. INDICADORES DO PROGRAMA 

 

3.1. Tempo de funcionamento do curso/programa de pós-graduação: Mestrado= 12 anos   -  Doutorado= 6 anos e 
meio 
 

3.2.  Notas atribuídas pela Capes ao programa (últimas avaliações):  03 (Abertura do programa de mestrado) /  04   / 04 
 
3.3. Número de docentes: 22 
 
3.4. Número de orientadores: 22  
 
d) Tempo médio de conclusão do Doutorado: 42 meses 
 

Quantidade (MESTRADO) 2013 2014 2015 

Candidatos por ano 46 60 61 

Alunos matriculados por ano 20 20 20 

Alunos beneficiados com bolsas 17 17 17 

Alunos sem bolsa  23 23 23 

 
 

4. METAS E ETAPAS DO PROJETO: 
 

Descrever a(s) meta(s) e elementos que compõem o projeto (conforme tabela abaixo), contemplando a descrição, 
unidade de medida e quantidade, além das etapas/fases, ações em que se pode dividir a execução de uma meta, 
indicando o período de realização e valor previsto para a mesma. Não existe limitação para a quantidade de metas, no 
entanto, cada meta deve conter pelo menos uma etapa/fase. 
 
 
 

META nº1  

Descrição da meta: Ampliação de bolsas para Mestrado  

Unidade de medida: número de bolsas Quantidade: 01 

Etapa/Fase nº 2: Implantação das bolsas 
 Descrição da Etapa/Fase: Para implantação de bolsas, o programa 
prescreve: a) assinatura do termo de compromisso; b) relatório 
semestral de acompanhamento das atividades dos alunos; c) 
defesa dos trabalhos de Mestrado em 24 meses. 

 

Período de realização:  Início: 04/04/2016     Término: 31/03/2018 Valor Previsto:  R$ 36.000,00 

 
 



  
 

www.FundacaoAraucaria.org.br • www.FapPR.pr.gov.br 

6 

 
 
 

META nº2  

Descrição da meta: Ampliação de bolsas para Mestrado  

Unidade de medida: número de bolsa Quantidade: 01 

Etapa/Fase nº 2: Implantação da bolsa 
 Descrição da Etapa/Fase: Para implantação de bolsas, o programa 
prescreve: a) assinatura do termo de compromisso; b) relatório 
semestral de acompanhamento das atividades dos alunos; c) 
defesa dos trabalhos de Mestrado em 24 meses.  

 

Período de realização:  Início: 04/04/2016     Término: 31/03/2018 Valor Previsto: R$ 36.000,00 

 
 
 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

Declaro expressamente conhecer e concordar, para todos 
os efeitos legais, com as normas gerais para concessão de 

auxilio pela FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. 
 
 

__________________________________________ 
Nome e assinatura 

Coordenador da proposta 

Declaro que a presente proposta está de acordo com os 
objetivos científicos e tecnológicos desta Instituição. 

 
 
 

__________________________________________ 
Nome, assinatura e carimbo 

Responsável pela instituição ou representante 

 
 

Maringá, 29 de fevereiro de 2016. 
 


