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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

NOME DO CURSO
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM FORMAÇÃO DE CONCEITOS 
GEOMÉTRICOS NA ESCOLA BÁSICA VIA LESSON STUDY

Código/Área de Conhecimento 7.08.00.00-6 Educação

UA Responsável Cefor-Ifes

Carga Horária Total 210h Duração (meses) 18 meses Nº de vagas 100

Modalidade

 (    ) Presencial           -       (     )  Semipresencial       - (  x   ) A Distância*
A Distância: 174h (82,86% do Curso)
Presencial: 16h (sábados) e 20h (de 2ª a 6ª feira) - (17,14% do Curso)
Polo único: Cefor-Ifes
* Conforme Regulamento da Organização Didática dos Cursos de Pós-graduação lato sensu e
stricto sensu, § 2º, art.3º, o Curso é considerado a distância.

Assessoramento Pedagógico Alessandro Poleto de Oliveira (Cefor-Ifes)

Período previsto para realização do Curso
Início Maio de 2019 Término Outubro de 2020

Funcionamento

Dias A distância e presencialmente Horário
A distância o horário é livre.
Presencialmente das 8h às 12h e das 
13h às 17h

Coordenadora
Nome Maria Alice Veiga Ferreira de Souza

E-mail mariaalice@ifes.edu.br Telefone (27) 99973-3854

Carga horária Ifes 40h Carga horária dedicação ao Curso 10h (coordenação)

Área de formação Matemática/ Educação Matemática

Link do Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/2876710785262591

Resumo do Currículo Lattes
Possui  graduação  em Matemática pela  Universidade Federal  do  Espírito  Santo-Ufes,  mestrado  em Educação
Matemática pela Universidade Federal do Espírito Santo-Ufes e doutorado em Psicologia da Educação Matemática
pela Universidade Estadual de Campinas-Unicamp. Pós-doutorado em Resolução de Problemas de Matemática na
Universidade de Lisboa - Portugal. Pós-doutorado em Números Racionais e  4A-Instructional Model na Rutgers
University - United States of America. É professora de Matemática das graduações e pós-graduações do Instituto
Federal do Espírito Santo - Ifes, Coordenadora Geral de Pesquisa e Extensão do Cefor - Reitoria - Ifes, docente do
Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática (Educimat) do Ifes e da Pós-Graduação em
Gestão  Pública  da  Ufes,  foi  Coordenadora  Administrativa  do  Mestrado  em  Educação  Agrícola  UFRRJ-Ifes,
Coordenadora da Pós-graduação em Engenharia de Produção do Campus Cariacica - Ifes, é pesquisadora bolsista
da UAB. Tem experiência na área de Matemática, atuando principalmente na área de Cálculo Diferencial e Integral,
Álgebra Linear  e Probabilidade e Estatística nas Engenharias e Cursos das Ciências Exatas.  E na Educação
Matemática nos seguintes temas:  lesson study,  formação de professores, produção de significados, linguagem
matemática, habilidade matemática, aplicações estatísticas e modelagens matemáticas. É membro da Câmara de
Assessoramento da Fapes. É consultora do periódico científico Boletim Gepem da UFRRJ, Ifes Ciência e Debates
em Educação Científica e Tecnológica do Ifes.

Secretaria do Curso
Servidor responsável pela Secretaria Alessandro Poleto de Oliveira

Endereço:  Cefor - R. Barão de Mauá, 30 - Jucutuquara, Vitória - ES, 29040-860
Telefone: (27) 3198-0900 E-mail:  edab@ifes.edu.br

Horário/Dia de Funcionamento da Secretaria:  segunda a sexta, das 8h às 18h.

2. CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA

2.1. Apresentação e Contextualização Institucional

Este projeto nasce a partir de um dos objetivos estatutários do Ifes, expresso em seu PDI, no item 1.4-II,
qual seja, “ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação,
o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade,
nas áreas da educação profissional  e tecnológica” (IFES, 2014, p.24). Atende, igualmente, a um dos
valores do Cefor como fundamentação e organização deste projeto, “ofertar cursos, nos diferentes níveis e
modalidades,  relacionados  à  formação  inicial  e  continuada  de  professores  e  servidores  técnico-
administrativos  em  educação”  (IFES,  2014,  p.21).  Fiel  a  essa  proposta  e  com  relação  a  ações
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educacionais anteriores, foi ofertado pelo Cefor-Ifes, no ano de 2018, um curso de Formação Inicial e
Continuada  (FIC)  no  contexto  do  Planejamento  de  Aulas  de  Matemática  e  com método  inovador
denominado  Lesson  Study,  o  qual  contou  com  mais  de  65  candidatos  concorrendo  às  20  vagas
disponibilizadas.  Com  um  número  de  evadidos  muito  reduzido,  dois  no  total,  o  curso  mereceu
notoriedade por ter  sido o primeiro no estado do Espírito Santo a abordar o tema do planejamento
colaborativo para aulas de Matemática. Muito antes, no entanto, de agosto de 2016 a junho de 2018,
foram ofertadas quatro formações de professores pelo Cefor-Ifes, como cursos de extensão, em parceria
com a  prefeitura  municipal  da Serra -  ES,  versando sobre  esse mesmo tema,  no qual  participaram
professores desse município, passaram a dominar técnica japonesa (Lesson Study) de construção de aulas
para  a  potencialidade da  aprendizagem de  alunos  do  ensino  básico.  Essas  formações  trouxeram ao
primeiro plano aspectos técnicos, científicos e pedagógicos da educação matemática, tendo em vista o
fortalecimento da aprendizagem de alunos pelo ensino. A partir  da oferta dessas formações surgiu a
demanda de o Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância - Cefor-Ifes possibilitar a
oferta  de  um Curso  em nível  de  pós-graduação  na  área  da  Formação  de  Professores  que  ensinam
Matemática reclamado pela sociedade capixaba, entre professores e gestores, no sentido de atender a uma
agenda  escolar  e  acadêmica  importante  para  o  ensino da  Matemática,  que  historicamente  vem
apresentando baixa produção de conhecimentos por estudantes capixabas, e do Brasil, segundo resultados
de testes de larga escala locais, regionais, nacionais e internacionais.

Trata-se, pois, da oferta de uma formação continuada para a área de Educação Matemática, a qual se
vincula diretamente à uma das Linhas de Pesquisa do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em
Educação em Ciências e Matemática do Ifes, intitulada “Formação inicial e continuada de professores no
contexto  da  educação  em Ciências  e  Matemática”  (http://educimat.ifes.edu.br/index.php/pesquisa). A
finalidade deste aperfeiçoamento é contribuir para a capacitação de profissionais para uma formação com
a qualidade que a sociedade capixaba reclama. Para isso, buscamos com esse Curso ensejar momentos de
estudos de processos educacionais, bem como o conhecimento da literatura especializada favorecendo a
atualização dos cursistas. A proposta final será oferecer-lhes subsídios técnico-pedagógicos para atuarem
como multiplicadores em seus campos de ação, tratando de temas e conteúdos escolares de Matemática,
sobretudo  referentes  à  resolução  de  problemas,  problematização,  estudo  do  currículo,  estudo  dos
materiais,  antecipação  às  dúvidas  e  questionamentos de  alunos,  prevenção  às  reações  dos  alunos,
elaboração de atividades pautadas nos objetivos de ensino e aprendizagem, enfim, às práticas educativas
que podem auxiliar nesse processo. O Curso busca atender a uma necessidade constante de formação
continuada, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais,  e mais recentemente, com a Base
Nacional Comum Curricular, os quais estabelecem que devemos romper com o currículo linear e avançar
em um ensino que integre conteúdos e articule conhecimentos.

2.1.1 Sobre o Lesson Study

O Lesson Study é um modelo japonês que, segundo Wrobel e Souza (2018), envolve a formação de pro-
fessores, com vistas à aprendizagem dos alunos. Esse modelo está apoiado, principalmente, na tríade pla-
nejamento-execução-reflexão de aulas construídas colaborativamente. Sua essência está na potencialidade
da aprendizagem dos alunos. Muitas escolas japonesas consideram esse modelo como essencial na avalia-
ção do desempenho, da participação e da aprendizagem dos alunos, inclusive sendo um dos responsáveis
pelos altos desempenhos de alunos japoneses em Matemática nas últimas edições do Pisa, 2012 e 2015.
Esse é um dos motivos pelos quais optamos pela aplicação neste Curso, ou seja, pela sua potencialidade
para o ensino de conceitos, no nosso caso, geométricos.

Quando você pensa sobre a questão global de melhorar a qualidade da educação, o Les-
son Study, que tem uma relação dialética com as teorias e práticas utilizadas nas frontei-
ras da educação, deve ser versátil o suficiente para ser aplicável além do contexto japo-
nês. (BABA, 2012, p. 32, tradução nossa)

O Lesson Study vai além de um simples modelo burocrático de planejamento de aulas, pois possui ingre-
dientes de valor, como estudo do material didático, integração e colaboração entre os alunos, valorização
do erro como oportunidade para a aprendizagem, estudo da previsão de dúvidas, avaliação durante o pro-
cesso e o estudo do currículo. O planejamento é colaborativo e meticuloso, com estabelecimento de obje-
tivos e metas, que, segundo Wrobel e Souza (2018), colocam o aluno como protagonista da construção de
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seu próprio conhecimento, com descrição detalhada do conteúdo, inclusive estudo do currículo e pesquisa
de materiais didáticos e paradidáticos.

No plano de aula, devem estar previstas expectativas de dúvidas, erros/acertos e previsão da reação dos
alunos, ou seja, antecipação dos comportamentos e produções de conhecimento dos alunos, conforme Iso-
da e Olfos (2009), que indicam, também, preparação de possíveis intervenções do professor-executor para
conduzir a aula no sentido do objetivo proposto. O debate é centrado na aprendizagem dos alunos e no
desenvolvimento das competências e habilidades pelos mesmos. Além disso, os conteúdos matemáticos
devem ser abordados por meio de problematização, que evoca entre outros, um ideal, um propósito, uma
atitude e um método. Fala-se de problematização como um propósito para desinibir os poderes cognitivos
e criativos; ou como um ideal para produzir significado a uma experiência de vida; ou como o desenvol-
vimento de uma atitude artística, a arte de formular perguntas, ou ainda, como um método, um caminho
para alcançar o conhecimento. (MENDONÇA, 1993, p.24)

Na execução, o plano elaborado em conjunto é aplicado. Um professor fica responsável por ministrar as
aulas e os demais professores que participaram da elaboração do plano de aula atuam como observadores.
As observações das aulas referem-se tanto aos impactos do planejamento construído colaborativamente
como à aprendizagem dos alunos, com foco na relação recíproca entre os dois. 

Fujii (2014) adverte que o plano de aula não é um roteiro para ser seguido literalmente pelo professor,
pois é possível que surjam imprevisibilidades durante a aula e o professor deverá considerá-las. Ainda so-
bre o planejamento, os professores-observadores devem ter o plano de aula em mãos, anotar todas as situ-
ações ocorridas em aula, dificuldades e facilidades, atitudes e respostas dos alunos mediante estímulos do
professor e dos colegas. O professor-executor da aula e os professores-observadores fazem anotações so-
bre os processos e estratégias utilizadas pelos alunos. 

Os professores-observadores podem ser os próprios docentes da escola, de outras escolas e, até mesmo,
de universidades e gestores educacionais. Eles não interferem e nem opinam durante o desenvolvimento
da atividade. Professores de diferentes escolas são convidados a participar dos ciclos do  Lesson Study.
Existem profissionais japoneses específicos pertencentes ao que corresponderia no Brasil às Secretarias
de Educação, que são responsáveis por acompanharem o Lesson Study praticado nas escolas. 

O neriage e o bansho são práticas características das aulas nesse modelo. Shimizu (2012), define bansho
como o registro completo na lousa de toda a produção da aula, o que permite que professores e alunos te-
nham uma visão de tudo o que ocorreu. Ele considera que a comparação de vários métodos de solução,
expostos simultaneamente na lousa, facilita a aprendizagem pelos alunos. De acordo com Fernandez e
Yoshida (2004), neriage é o momento da aula que os estudantes apresentam e discutem suas produções,
para que todos os alunos tenham acesso ao que foi produzido e, assim, possam acessar e compreender as
estratégias corretas e ótimas de solução, chegando a uma síntese dessa produção de conhecimento.

Na reflexão da aula, os professores consideram a aprendizagem e participação dos alunos, analisando cri-
ticamente se os objetivos da aula planejada foram alcançados, podendo, assim, surgir mudanças no plane-
jamento para novas aulas. Segundo Baba (2012), o objetivo dessa etapa é explorar maneiras de melhorar a
aula, analisando as disparidades entre os objetivos levantados e os planos desenvolvidos para alcançá-los,
e o que realmente aconteceu na sala de aula. O ciclo das etapas é, então, retomado, sendo um processo
contínuo de melhoria. É na reflexão que a pessoa do knowledgeable other se manifesta. Por ser especialis-
ta em Matemática e em Pedagogia, esse profissional assiste à aula, e, posteriormente no momento da re-
flexão em conjunto com os professores, emite opinião, sugestões de melhorias, contribuições diversas em
termos pedagógicos e matemáticos.

2.1.2 Sobre os Conceitos Geométricos

Ao apresentar a geometria como o estudo do espaço e forma (BRASIL, 1998), buscamos, por meio da
visualização, a associação de formas geométricas ao espaço no qual estamos inseridos. A exploração
dessas formas e seus conceitos contribuem para o desenvolvimento de determinadas habilidades mentais.
Gutiérrez et. al. (1992, p. 20) relatam que o termo visualização espacial está relacionado, no contexto
matemático, a “habilidades mentais que controlam a criação, transformação, transmissão e utilização das
diferentes formas de representação dos conceitos matemáticos nas aulas”.  Hershkowitz et. al. (1994, p.9)
corrobora com essa ideia, destacando que a visualização geralmente se refere à “habilidade de representar,
transformar, gerar, comunicar, documentar e refletir sobre informação visual”.  Kaleff (2003) afirma que,
com a visualização, o aluno se coloca em uma posição de controle do conjunto de operações básicas
mentais ao qual a geometria exige. Ou seja, a visualização geométrica é importante não apenas pelo seu
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próprio valor, mas também porque os tipos de processos mentais envolvidos são necessários em (e podem
transferir-se para) outras áreas da Matemática.

A visualização e/ou reconhecimento de uma forma geométrica está associada ao primeiro nível da Teoria
de Van Hiele (1957). Para esse autor, os alunos desenvolvem o pensamento geométrico de acordo com
uma sequência de níveis de compreensão de conceitos e a característica de cada nível é dada pela relação
existente entre os objetos de estudo e a linguagem utilizada. O entendimento de conceitos geométricos de
um  aluno  é  fruto  da  progressão  nos  níveis,  que  vão  da  percepção  e  reconhecimento  de  figuras
geométricas,  por  meio de sua forma,  à compreensão e aceitação de teoremas e axiomas e não está
relacionado à sua maturidade, e sim ao nível  de aprendizado geométrico em que ele se encontra.  O
pensamento geométrico evolui, portanto, via articulação entre intuição e a dedução.

A teoria apresenta cinco níveis de aprendizagem.  No primeiro nível, (visualização ou reconhecimento),
os alunos podem identificar uma forma, ou classes de formas, mas não são capazes de fornecer suas
propriedades.  A  forma  é  julgada  apenas  por  sua  aparência.  O  segundo  nível  (análise)  é
predominantemente descritivo: os alunos são capazes de identificar propriedades particulares de formas,
mas  não  em uma ordem lógica.  O  terceiro  nível  (classificação  ou  dedução informal)  é  informal  e
dedutivo: os alunos podem combinar formas e suas propriedades para fornecer uma definição precisa,
bem como relacionar a forma a outras formas. Existe uma ordem lógica para as propriedades e elas são
deduzidas umas das outras. O quarto nível (Dedução Formal) é mais formalmente dedutivo: os alunos
aplicam argumentos dedutivos formais,  como em provas.  Teoremas com um sistema axiomático são
estabelecidos. O quinto nível (rigor), é caracterizado pelo raciocínio formal sobre sistemas matemáticos
ao manipular afirmações geométricas como axiomas, definições e teoremas. Neste nível, os alunos podem
comparar sistemas baseados em diferentes axiomas como, por exemplo, geometrias não euclidianas.

A  compreensão  desses  níveis  permite  que  os  professores  identifiquem  as  orientações  gerais  da
aprendizagem dos alunos e o nível em que estão atuando, com vistas a desenvolver propostas que levem o
aluno a avançar de nível.

2.2. Justificativa para o Curso

Conceitos geométricos integram o currículo de Matemática e contribuem para desenvolvimento de pensa-
mentos específicos que permitam uma descrição e uma representação organizada do mundo. Se os alunos
devem se apropriar desses fundamentos, é importante que seus professores conheçam profundamente es-
sas ideias e os modos de conduzir e aprofundar essa aprendizagem. O planejamento de atividades com os
professores que ensinam matemática deve aprimorar conhecimentos por eles dominados, incluindo, possi-
velmente, imagens de seus conceitos incorretos e/ou incompletos, para que compreendam causas de erros,
dificuldades epistemológicas e concepções incorretas dos alunos, levando-os, assim, a estímulos adequa-
dos para a formação de conceitos em suas classes. Um meio para atingir esses fins é o de prever equívo-
cos pelos alunos, planejar reações, conhecer suas bagagens de conteúdos, estudar o currículo da escola,
elaborar atividades que promovam a construção dos conceitos geométricos, orquestrar interações férteis
entre aluno-aluno e aluno-professor que os impulsionem para os objetivos educacionais e fomentem suas
autonomias. Esses ingredientes compõem o modelo japonês de formação de professores denominado Les-
son Study. O Curso em voga tem como objetivo geral formar professores sob o manto do modelo japonês
denominado  Lesson Study como abordagem para construção de conceitos geométricos por professores
que ensinam Matemática no Espírito Santo. A escolha pelo conteúdo matemático não é aleatória, mas
pautada em resultados de pesquisas realizadas por Oliveira e Morelatti (2006) e Proença e Pirola (2009,
2011) que mostraram que os alunos da Educação Básica não possuíam seus conhecimentos sobre concei-
tos geométricos completamente formados. De modo específico, tinham dificuldades em diferenciar figu-
ras planas de não planas e em reconhecer e identificar os atributos que definem conceitos de Geometria,
por exemplo, denominando o cubo de quadrado e a pirâmide de triângulo. A melhoria da aprendizagem
tem como uma das principais vertentes a habilidade dos docentes em organizar e gerir suas aulas com a
potencialidade que leve os alunos ao atingimento dos objetivos educacionais. Do mesmo modo, a escolha
pelo Lesson Study se justifica pelos altos desempenhos alcançados por alunos japoneses nas últimas edi-
ções do Pisa (OCDE, 2012; 2015). Para alcançarmos nosso objetivo educacional, idealizamos um Curso

de Aperfeiçoamento com 100 professores que ensinam Matemática em escolas públicas e/ou privadas do
Espírito Santo, na modalidade semipresencial, com duração de 210h, diluídas em disciplinas levadas a
cabo em 18 meses. O apoio teórico para o Curso vem de Vygotsky que contribuirá no que diz respeito à
formação dos conceitos; Isoda, Fernandez, Yoshida, Takahashi e Fujii para Lesson Study; Van Hiele para

os conceitos geométricos, além de autores da literatura científica da Educação Matemática e da Psicologia
Cognitiva que apoiem a formação mental de imagens. 
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2.3. Objetivos Gerais  

Formar professores no modelo de aprendizagem japonês denominado Lesson Study para construção de
conceitos geométricos por professores que ensinam Matemática no Espírito Santo. 

Oferecer aperfeiçoamento nos moldes de uma formação continuada em nível de pós-graduação em ensino
de Matemática para professores que ensinam matemática, capacitando-os para o planejamento, execução
e reflexão de aulas construídas colaborativamente sobre a construção de conceitos geométricos.

2.4. Objetivos Específicos

• Formar profissionais em planejamento, execução e reflexão de aulas que desenvolvam conceitos geo-
métricos, sob o manto do modelo Lesson Study.

• Munir professores com teorias educacionais que suportem a prática docente de modo colaborativo e
baseado na problematização e na resolução de problemas.

• Desenvolver estudos que promovam uma compreensão crítica de conceitos geométricos, capacitando-
os cientificamente para executar atividades pedagógicas e técnicas, trabalhando problemas matemáti-
cos da perspectiva metodológica e pedagógica do Lesson Study. 

• Construir colaborativamente planejamentos de aulas de Matemática baseadas na problematização e na
resolução de problemas.

• Elaborar material didático que promova a construção de conceitos geométricos por alunos do Ensino
Básico.

2.5. Público-alvo

Professores que ensinam Matemática em escolas públicas e/ou privadas do Espírito Santo, podendo,
assim, serem pedagogos, licenciados ou graduados em quaisquer ciências, desde que estejam atuando em
salas de aula de Matemática do Ensino Básico. Todos devem possuir disponibilidade para frequentar as
aulas a distância e participar ativamente dos encontros presenciais nos dias e horários agendados. Os
participantes devem possuir, ainda, computador com acesso à Internet para as aulas a distância.

2.6. Perfil do Egresso

Os participantes devem estar aptos a conduzir aulas baseadas na construção de conceitos geométricos de
modo compartilhado e reflexivo nos moldes de um Lesson Study. Além disso, os professores deverão ser
capazes  de  repensar  suas  práticas  de  ensino  visando implantar  em  seu  cotidiano  profissional  o
planejamento colaborativo de aulas baseadas na problematização e na resolução de problemas para a
construção de conceitos geométricos.

2.7. Infraestrutura

Pelo lado das ações a distância, o Curso será ministrado em salas de aula no ambiente Moodle a serem
disponibilizadas pelo Cefor-Ifes.  Para os encontros presenciais serão disponibilizadas salas de aula e
auditório  nas  dependências  do  Cefor-Ifes,  aos  sábados.  A  aplicação  das  aulas  planejadas
colaborativamente  ocorrerá  nas  escolas  do  Ensino  Básico  dos  participantes  a  serem  eleitas  pelos
professores em meio ao Curso. Essa aplicação contará com a presença dos professores do Curso.

O Cefor-Ifes disponibilizará recursos de multimídia, tais como data show e notebooks para os encontros
presenciais nas dependências do Cefor-Ifes.

No que se refere às condições de acessibilidade física no Cefor-Ifes,  foi  elaborado um programa de
reformas e adaptações, por meio da manutenção das instalações e equipamentos do Cefor-Ifes, conforme
os princípios do desenho universal, buscando a eliminação de barreiras arquitetônicas. Estão, também,
sendo implementadas ações que minimizem essas barreiras até que elas sejam eliminadas totalmente,
citem-se como exemplo, banheiros, rampas, pisos e corrimãos. O Cefor-Ifes possui elevador para acesso
às salas de aula que se encontram em pisos superiores.

Muitas escolas do Ensino Básico capixaba já se ajustaram às questões de acessibilidade física. Nesse
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sentido, para a aplicação das aulas elaboradas colaborativamente, a coordenação do Curso estará atenta à
escolha das escolas do Ensino Básico pelos participantes que atendam às condições de acessibilidade.

A  partir  do  conhecimento  de  alunos  com  necessidades especiais  durante  o  processo  seletivo,  a
coordenação do Curso em conjunto com a Assessoria Pedagógica do Curso e o Núcleo de Atendimento às
Pessoas  com  Necessidades  Específicas  (Napne),  estudará  meios  de  atender  às  necessidades  do
participante.

2.8. Fontes de Recursos Orçamentários e Outras Rece itas

O Curso será custeado pelo Cefor-Ifes, tanto no que diz respeito à necessidade de estrutura física (salas de
aula, projetores, lousa, pincéis, deslocamento de servidores etc), quanto à disponibilidade de servidores
professores e técnicos-administrativos elencados neste projeto. Não há qualquer outra demanda financeira
ou receitas oriundas de taxas, convênios, acordos e contratos. Em outras palavras, o Curso contará com
recursos orçamentários exclusivamente do Cefor-Ifes para custeio de recursos humanos e estruturais para
a execução do Curso.

2.9. Plano de Aplicação Financeira de Cursos em Con vênio

O Curso não possui convênios de qualquer ordem.

2.10. Formas de Acesso PPI e para pessoas com defic iências - Napne - Neabi - 
Assistência Estudantil

Quanto aos requisitos e formas de acesso para ações afirmativas - candidatos PPI - serão respeitadas as
disposições institucionais em relação às políticas afirmativas, atentando-se para a legislação institucional
e federal. Assim, as políticas de ações afirmativas no âmbito do Curso serão contempladas no Edital de
Seleção (vide Apêndices), conforme resolução do Conselho Superior nº 10/2017. 

Quanto às formas de acesso de pessoas com deficiências (PcDs), a seleção do Cefor-Ifes resguardará sua
inclusão seguindo as disposições institucionais em relação às políticas afirmativas para esse público.
Haverá,  pois,  um esforço  do  Cefor-Ifes,  representado  pela  coordenação  de  Curso  e  do  Núcleo  de
Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (Napne) de modo a favorecer a inclusão de alunos
com necessidades específicas.

O Curso de Aperfeiçoamento em Formação de Conceitos Geométricos na Escola Básica Via Lesson
Study prevê a garantia de condições de acessibilidade aos seus discentes com necessidades específicas, o
que significa viabilizar a equiparação de oportunidades em todas as esferas da vida. Conforme observa a
Resolução Do Conselho Superior CS nº 34/2017, em seu artigo 1o. Art. 1º Entende-se por “Aluno com
Necessidades Específicas” o equivalente previsto em legislação educacional por aluno público-alvo da
Educação Especial, a saber:

I. Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza
física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interação com uma ou mais barreiras,
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições
com as demais pessoas;

II.  Alunos  com transtornos globais  do desenvolvimento:  aqueles  que  apresentam um
quadro  de  alterações  no  desenvolvimento  neuropsicomotor,  comprometimento  nas
relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Atualmente está englobado no
transtorno de espectro autista, classificando-se como leve, moderado ou grave;

III. Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles identificados com um potencial
elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento  humano,  isoladas ou
combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade.

Tanto os documentos institucionais do Ifes (resoluções e pareceres) como o presente projeto tomam como
referência  a  Lei  13.146/15  (BRASIL,  2015),  ou  mais  conhecida  como  Estatuto  da  Pessoa  com
Deficiência,  uma vez que este documento traz consideráveis mudanças no que tange os direitos das
pessoas com deficiência. A primeira dela é retomar o conceito desse público em específico. Na Lei,



10

pessoa com deficiência é

aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial,  o  qual,  em  interação  com  uma  ou  mais  barreiras,  pode  obstruir  a  sua
participação plena e efetiva na  sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas.

A partir das orientações legais, foi definido institucionalmente que uma via pela qual são discutidos e
desenvolvidos planos e projetos de inclusão e acessibilidade é o Núcleo de Atendimento à Pessoa com
Necessidade Específica - Napne. De acordo com o Regulamento Interno do Ifes (Portaria nº 1.063/2014),
o “Napne tem por finalidade desenvolver ações que contribuam para a promoção da inclusão escolar de
pessoas com necessidades específicas, buscando viabilizar as condições para o acesso, permanência e
saída com êxito em seus cursos”. Desde sua criação, o núcleo tem discutido e proposto ações que visem
desenvolver  práticas  inclusivas  na  instituição,  sejam práticas pedagógicas,  de  acessibilidade física  e
atitudinais. 

Assim, todas as questões que envolvem acessibilidade e atendimento educacional especializado no Cefor-
Ifes, assim como nos demais campi do Ifes, contam com a colaboração dos profissionais que compõem o
Napne para discussão, problematização, proposição e desenvolvimento de políticas e práticas inclusivas
na educação presencial e a distância.

O Cefor possui um plano de promoção de acessibilidade organizado a partir de um diagnóstico realizado
pela Comissão de Acessibilidade na Educação a Distância do Instituto Federal do Espírito Santo – Fórum
do Núcleo de Atendimento  às Pessoas com Necessidades Específicas (Napne)  do Ifes -  criado pela
Portaria  nº  920/2013  e  alterado  pela  Portaria  nº  2148/2013.  Segundo  essa  política,  a  promoção  da
acessibilidade  envolve:  acessibilidade  arquitetônica,  comunicacional,  metodológica,  instrumental,
programática,  atitudinal  e  de  desenho  universal,  cujo  objetivo  é  garantir  acesso,  permanência  e
participação do público-alvo da educação especial na IES.

Em síntese, de acordo com a Política de Acessibilidade e Atendimento Educacional Especializado para
alunos de cursos a distância do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES, 2014) e das Resoluções do
Conselho Superior No. 34 e 55/2017, o acompanhamento dos alunos necessidades específicas no Ifes
envolve as seguintes ações:

• identificar o aluno com necessidades específicas no processo seletivo, durante a matrícula ou por
identificação do professor, conforme Portaria 34 e 55 (2017);

• garantir todos os recursos de acessibilidade ao aluno com necessidade específica no processo seletivo:
materiais, apoio e infraestrutura;

• informar  aos  alunos  sobre  os  apoios  institucionais  existentes,  tais  como  Napne  e  Assistência
Estudantil;

• propor e instruir procedimentos educacionais diferenciados à coordenação do Curso de acordo com as
necessidades específicas identificadas de acordo com Portaria 34 e 55 (2017);

• discutir, incentivar e apoiar o aluno sobre estratégias de enfrentamento das dificuldades relatadas, seja
por meio de orientação ao aluno, professores ou com o auxílio sistematizado de um profissional da
área de educação especial;

• orientar e acompanhar os docentes que atuam diretamente com o aluno esclarecendo e propondo
alternativas para o processo ensino-aprendizagem, conforme Portaria 34 e 55 (2017);

• orientar professores e tutores sobre a adoção de procedimentos avaliativos flexíveis e com adequações
tanto na elaboração, produção e correção das atividades. As correções deverão respeitar o ritmo de
aprendizagem  do  aluno  público  alvo  da  educação  especial.  Os  tutores  receberão  material  com
esclarecimentos  quanto à forma de tratamento,  vocabulário  e  outras informações relacionadas ao
estudante que estiver matriculado;

• prever,  conforme  a  resolução  55/2017,  que  o  progresso  do  aluno  indicado  para  Terminalidade
Específica  (caso  específico  da  pessoa  com  Deficiência  Intelectual  e/ou  Transtorno  Global  do
Desenvolvimento), deve ser avaliado e discutido no curso e a decisão ser tomada em conjunto com
diversos setores: Napne, Pedagógico, Coordenadoria de Curso, Professor de AEE e aluno/família.
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No  Cefor,  o  Napne  é  coordenado  pelo  Prof.  Philipe  Domingos  cujo  contato  e  endereço  são:
e-mail: philipe.domingos@ifes.edu.br ou napne.cefor@ifes.edu.br, Rua Barão de Mauá, 30, Jucutuquara,
Vitória, ES. 

No que diz respeito ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas – Neabi, a fim de atender às
determinações das Leis N° 10.639/2003 e N° 11.645/2008, que instituem a obrigatoriedade de incluir no
currículo oficial da rede de ensino brasileiro a temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”
algumas medidas já foram tomadas, entre elas a Resolução do Conselho Superior Nº 202/2016 que dispõe
sobre a Política de Educação para relações Étnico-Raciais do Instituto Federal do Espírito Santo, que em
seu Art. 2º, enuncia os seguintes princípios: § 1º Reconhecimento e valorização da diversidade étnico-
racial  e cultural  da sociedade brasileira.  § 2º Promoção de políticas institucionais que tenham como
objetivo desenvolver relações humanas que fundamentem a superação das desigualdades étnico-raciais.
§ 3º Garantia de participação e de democratização das ações pertinentes à efetivação da educação para as
relações étnico-raciais do Ifes. 

Para efeitos de Regulamentos desses núcleos, serão utilizados os conceitos de raça e etnia de acordo com
o Parecer  CNE/CP 003/2004,  também previstos  na  Resolução  do  Conselho  Superior  Nº  202/2016,
conforme  estabelecido  desde a  Lei  Nº  12.711,  de  29  de  agosto  de  2012,  que  o  critério  de  raça  é
considerado  autodeclaratório,  mas  uma Comissão  Especial  precisa  ser  criada  segundo  o  Art.  2º  da
Orientação Normativa MPOG Nº 3, de 1º de agosto de 2016, tendo como finalidade verificar a veracidade
da autodeclaração. Para os trabalhos do Neabi são recomendados procedimentos por meio de entrevista e
considerações apenas dos aspectos fenotípicos dos candidatos. 

O Neabi-Cefor, conta, por enquanto, com a designação dos seguintes membros: profª Ligia Arantes Sad
(coord.) e profª Maria das Graças F. Lobino, com a finalidade de promover, planejar e executar políticas
inclusivas pautadas na construção da cidadania por meio da valorização da identidade étnico-racial, do
respeito às diferenças e à igualdade de oportunidades.

O  Ifes  encontra-se  em  um  momento  de  reformulação  de sua  Política  de  Assistência  Estudantil.
Acreditamos que essa nova política incluirá em seu texto a possibilidade de oferta de assistência para
cursos a distância. Hoje, a atual política não contempla diretamente essa oferta para essa modalidade e
nem mesmo para a pós-graduação. A nova política de Assistência que está sendo elaborada no Ifes irá
permitir  somente  alunos  matriculados  até  o  nível  de graduação,  conforme  o  governo  regulamentou
(Decreto 7.234, que trata do Programa Nacional de Assistência Estudantil  (PNAES). Sendo assim, o
projeto deste  Curso  encontra-se  em compasso de espera  por  novas  diretrizes  sobre  a  política  a ser
adotada. 

Outrossim, registramos que a Coordenadoria de Atendimento Multidisciplinar do Cefor é responsável por
efetivar os programas de Assistência Estudantil - AE, criando condições básicas para a permanência dos
estudantes em situação de vulnerabilidade social na Instituição, bem como os meios necessários ao seu
pleno desempenho acadêmico. A Coordenadoria de Atendimento Multidisciplinar do Cefor funciona no 2º
andar do prédio principal do Cefor, na sala de Assistência Estudantil – AE e está sob a coordenação da
Profª Ligia Arantes Sad. O contato ocorre por meio do e-mail assistenciaestudantil.cefor@ifes.edu.br.

3. CORPO DOCENTE E TÉCNICO

Antes de listarmos o corpo docente, técnico e de colaboradores para o Curso, é útil destacar os critérios
eleitos para credenciamento desses profissionais. O corpo docente do presente projeto será composto por
apenas duas professoras-doutoras. Uma com ampla experiência em tecnologias educacionais e ambiente
Moodle e a outra com ampla experiência em Lesson Study e Matemática, além do trânsito pelo Moodle,
ambas já tendo realizado cursos a distância no Ifes. A carência de profissionais experientes em Lesson
Study no Brasil prejudica/impossibilita o credenciamento de pessoas que possam ministrar disciplinas
nesse tema. Por esse motivo, foram chamados a contribuir com o Curso, por meio de tutoria a distância,
cinco mestrandos do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática (Educimat) por
já terem se apropriado do tema em momentos com a proponente do Curso. 
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3.1. Corpo Docente

NOME MARIA ALICE VEIGA FERREIRA DE SOUZA TITULAÇÃO MÁXIMA
DOUTORADO/PÓS-
DOUTORADO

UA (Lotação)
Centro de Referência em Formação e 
em Educação a Distância - Cefor-Ifes 
(Reitoria)

Cargo Professora

Regime de Trabalho
20h, 40h, DE, Não se aplica DE

Carga Horária dedicação
ao Curso

4h aulas/semestre
4h planejamento/semestre
10h de coordenação do Curso

Situação Ativo Link do Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/2876710785262591

Resumo do Currículo Lattes
Possui graduação em Matemática pela Universidade Federal do Espírito Santo - Ufes, mestrado em Educação
Matemática  pela  Universidade  Federal  do  Espírito  Santo  -  Ufes  e  doutorado  em  Psicologia  da  Educação
Matemática pela Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. Pós-doutorado em Resolução de Problemas de
Matemática na Universidade de Lisboa – Portugal. Pós-doutorado em Números Racionais e 4A-Instructional Model
na Rutgers University - United States of America. É professora de Matemática das graduações e pós-graduações
do Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes, Coordenadora Geral de Pesquisa e Extensão do Cefor - Reitoria –
Ifes, docente do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática (Educimat) do Ifes e da
Pós-Graduação em Gestão Pública da Ufes, foi Coordenadora Administrativa do Mestrado em Educação Agrícola
UFRRJ-Ifes,  Coordenadora  da  Pós-graduação  em  Engenharia  de  Produção  do  Campus  Cariacica  –  Ifes,  é
pesquisadora  bolsista  da  UAB.  Tem experiência  na  área  de  Matemática,  atuando  principalmente  na  área  de
Cálculo Diferencial e Integral, Álgebra Linear e Probabilidade e Estatística nas Engenharias e Cursos das Ciências
Exatas. E na Educação Matemática nos seguintes temas:  lesson study, formação de professores, produção de
significados, linguagem matemática, habilidade matemática, aplicações estatísticas e modelagens matemáticas. É
membro da Câmara de Assessoramento da Fapes. É consultora do periódico científico Boletim Gepem da UFRRJ,
Ifes Ciência e Debates em Educação Científica e Tecnológica do Ifes.

NOME MÁRCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA TITULAÇÃO MÁXIMA
DOUTORADO/PÓS-
DOUTORADO

UA (Lotação) ou
Instituição de Origem

Centro de Referência em Formação e em Educação a
Distância - Cefor-Ifes (Reitoria) Cargo Professora

Regime de Trabalho
20h, 40h, DE, Não se aplica DE Carga Horária dedicação ao Curso 2h aula

2h planejamento
Situação Ativo Link do Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/2109227810924409

Resumo do Currículo Lattes
Professora do Instituto Federal do Espírito Santo, Pós-doutora em Informática na Universidade Federal do Espírito
Santo,  Doutora  em  Engenharia  Elétrica  (2013),  Mestre  em  Informática  (2009)  e  Bacharel  em  Ciência  da
Computação (2002) pela Universidade Federal do Espírito Santo. Áreas de Interesse: Tecnologias de Análise de
Aprendizagem, Aprendizagem de Programação, Informática na Educação, Educação Profissional  e Educação a
Distância. Atua como Coordenadora de Pesquisa do Centro de Referência em Formação e EaD (Cefor) do Ifes e
como professora do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional - PROFEPT
e do Mestrado Profissional em Educação em Ciências e Matemática (Educimat) do Ifes. Atualmente coordena o
Projeto "Corte de Lovelace", filiado ao programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação (SBC).

3.2. Corpo Técnico e/ou Colaboradores

NOME ALESSANDRO POLETO DE OLIVEIRA TITULAÇÃO MÁXIMA ESPECIALISTA

UA (Lotação) Cefor Cargo Pedagogo

Regime de
Trabalho DE Carga Horária dedicação ao Curso 6h

Situação Ativo Link do Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/2020016928585046

Resumo do Currículo Lattes
Pedagogo pela Faculdade Novo Milênio (2004) e Pós-graduação (Lato Sensu) em Administração Escolar e pós-
graduando em Tecnologias Educacionais pelo Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância.
Pedagogo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo com atuação no Programa de
Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática - Educimat. Experiência em Educação a Distância desde
2009 também pelo Ifes, com atuação nos cursos de Técnico em Informática e Licenciatura em Letras Português.
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NOME ERIKA RUGGIO DE SOUSA FIGUEIREDO TITULAÇÃO MÁXIMA
LICENCIATURA EM 
MATEMÁTICA

UA (Lotação) Secretaria de Educação do Estado do 
Espírito Santo

Cargo Professora

Regime de
Trabalho 25h Carga Horária dedicação ao Curso 4h/semestre como tutora

Situação Ativo Link do Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/9722889560169635

Resumo do Currículo Lattes
Possui Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com período sanduíche de
um ano no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa pelo Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI).
Durante a graduação, foi bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) por dois
anos. Atualmente, é  aluna do Mestrado Profissional  em Educação em Ciências e Matemática (Educimat)  pelo
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), desenvolvendo pesquisa científica no âmbito da Resolução de Problemas
de Matemática e do Lesson Study.

NOME CAMILA AUGUSTA DO NASCIMENTO AMARAL TITULAÇÃO MÁXIMA
LICENCIATURA EM 
MATEMÁTICA

UA (Lotação) Secretaria de Educação do Estado do 
Espírito Santo

Cargo Professora

Regime de
Trabalho 25h Carga Horária dedicação ao Curso 4h/semestre como tutora

Situação Ativo Link do Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/4354794758505127

Resumo do Currículo Lattes
Possui Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Durante a graduação, foi
bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) por dois anos. Atualmente, é aluna do
Mestrado Profissional em Educação em Ciências e Matemática (Educimat) pelo Instituto Federal do Espírito Santo
(Ifes). Atualmente é professora de Matemática da rede pública estadual do Espírito Santo, desenvolvendo pesquisa
científica no âmbito de conteúdos matemáticos com uso do Lesson Study.

NOME JÉSSICA SCHULTZ KUSTER TITULAÇÃO MÁXIMA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

UA (Lotação) Secretaria de Educação do Estado do 
Espírito Santo

Cargo Professora

Regime de
Trabalho 25h Carga Horária dedicação ao Curso 4h/semestre como tutora

Situação Ativo Link do Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/1640244277716106

Resumo do Currículo Lattes
Mestranda no Mestrado em Educação em Ciências e Matemática – Educimat – Ifes. Licenciada em Matemática
pela Universidade Federal do Espírito Santo – Ufes (2012). É professora efetiva da Prefeitura municipal de Vitória
desde 2013 e professora no Colégio Adventista de Vitória – CAV desde 2012. É filiada à Sociedade Brasileira de
Educação Matemática (SBEM). Participa do Grupo de Pesquisa Educação Matemática e Educação Profissional –
EMEP. No âmbito  do Educimat,  desenvolve pesquisa científica na Resolução de Problemas de Matemática e
Lesson Study

NOME ROGER ARTUR JÄHRING WANDERLEY TITULAÇÃO MÁXIMA
LICENCIATURA EM 
MATEMÁTICA

UA (Lotação) Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo
Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal da Serra – ES

Cargo Professor

Regime de
Trabalho 40h Carga Horária dedicação ao Curso 4h/semestre como tutor

Situação Ativo Link do Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/7538560603452226

Resumo do Currículo Lattes
Possui graduação em Matemática pela Universidade Federal do Espírito Santo (1998). Atualmente é Professor
MAPB da Prefeitura Municipal da Serra – ES, Professor MAPB da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos e
Mestrando do Instituto Federal  de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, desenvolvendo pesquisa
científica no âmbito do conceito de volume com uso do Lesson Study. Tem experiência na área de Educação, com
ênfase em Ensino-Aprendizagem.
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NOME DAIANE VIEIRA DE REZENDE PINHAL TITULAÇÃO MÁXIMA
LICENCIATURA EM 
MATEMÁTICA

UA (Lotação) Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarapari Cargo Professora

Regime de
Trabalho 25h Carga Horária dedicação ao Curso 4h/semestre como tutora.

Situação Ativo Link do Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/9795292495063231

Resumo do Currículo Lattes
Licenciada  em  Matemática  pela  Fundação  Educacional  de  Duque  de  Caxias  (2013),  Formada  em  Ciências
Contábeis  pela  Faculdade  Pitágoras  –  Campus  Guarapari  (2009),  pós-graduada  em  Gestão  Estratégica  de
Negócios  pelo  Ifes  –  Campus  Guarapari  (2015)  e  em  Docência  do  Ensino  Superior  pela  Fundação  Mário
Schenberg  (2012),  mestranda  em  Educação  em  Ciências  e  Matemática  pelo  Ifes,  desenvolvendo  pesquisa
científica  no âmbito  de conteúdos matemáticos com uso do  Lesson Study.  Atualmente  atua  como professora
efetiva de matemática no Ensino Fundamental II do município de Guarapari.

3.3. Colegiado do Curso

O Curso de Aperfeiçoamento em Formação de Conceitos Geométricos na Escola Básica Via Lesson
Study é  presidido  pelo  Colegiado  do  Programa  de  Pós-Graduação (CPG),  por  uma  Coordenadora
(presidente do CPG), uma Docente (membro do CPG), um Assessor Pedagógico (membro do CPG) e um
Discente (membro do CPG a ser eleito quando do início do Curso).

O presidente, bem como os membros do CPG terão mandato por toda a duração do Curso.

O CPG reunir-se-á sempre que convocado pela coordenadora ou por solicitação de 1/2 (um meio) dos
seus membros, e deliberará por maioria simples. O desempate em qualquer das decisões será resolvido
pela coordenadora do Curso.

As reuniões poderão ser realizadas a distância, em função do caráter do Curso e visando não prejudicar a
participação de discente como membro do CPG em função da distância.

O CPG deverá ter as seguintes atribuições:

I- Acompanhar o programa de pós-graduação no que diz respeito ao desempenho dos docentes e discen-
tes;

II- Analisar pedidos de regime especial de atendimento domiciliar;

III- Dar tratamento a casos omissos.

3.4. Coordenadora do Curso

A coordenação do Curso será realizada por uma docente efetiva do Cefor-Ifes com reconhecida prática
em gestão de cursos de pós-graduação no Ifes e pelo conhecimento no tema geral do Curso, conforme
registrado em seu Currículo Lattes.

A coordenadora presidirá o CPG e desempenhará funções pedagógicas e administrativas cabíveis do
Curso.

No caso de impedimento da coordenadora, a docente (membro do CPG) a substituirá, exercendo plenos
poderes atribuídos à coordenadora.

O mandato da Coordenação terá duração na integralidade do Curso.

A coordenadora terá as seguintes atribuições:

I- Presidir o CPG.

II- Instituir Comissão de Pós-Graduação, sempre que necessário.

III- Representar o Curso junto aos órgãos colegiados em que essa representação esteja prevista.

IV- Representar o Curso perante a Comunidade Acadêmica e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa.

V- Apreciar propostas e recursos de membros do Curso e discentes do programa, no âmbito de sua com-
petência.

VI- Desempenhar funções administrativas executivas cabíveis.
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4. COMPONENTES CURRICULARES

O Curso será realizado em módulos. Cada módulo é composto por uma única disciplina. A disciplina
FCG01 será realizada no módulo 1 em 2019-1. A disciplina FCG02 será realizada no módulo 2 em 2019-
2. A disciplina FCG03 será realizada no módulo 3 em 2020-1. A disciplina FCG04 será realizada no
módulo 4 em 2020-2.

4.1. Disciplinas

COMPONENTE CURRICULAR
OBRIG/OPT

NOME DA PROFESSORA
RESPONSÁVEL

CARGA
HORÁRIA
(HORAS)Código Descrição

FCG01 Ambiente Virtual de Aprendizagem Obrigatória Márcia Gonçalves de Oliveira 30
FCG02 Aspectos teóricos do Lesson Study Obrigatória Maria Alice Veiga Ferreira de Souza 60
FCG03 Planejamento de aulas Obrigatória Maria Alice Veiga Ferreira de Souza 60
FCG04 Execução e Reflexão Obrigatória Maria Alice Veiga Ferreira de Souza 60

Total da Carga Horária de Disciplinas Obrigatórias 210
Carga Horária Total do Curso 210

4.2. Ementário 

DISCIPLINA: AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM CÓDIGO: FCG01
Carga Horária: 30h (a distância) Obrigatória
Outras Informações: Disciplina teórica; a distância; sem necessidade de pré-requisito. Será ofertada em 2019-1.

Objetivos
Conhecer os Fundamentos da Educação a Distância.
Compreender como funciona um AVA.
Aplicar os principais recursos de um AVA.
Desenvolver atividades colaborativas em um AVA.

Ementa
Fundamentos da EaD. Ferramentas e recursos do Moodle, especialmente, Questionário, Fórum, Wiki individual e
colaborativo, upload e download de arquivos em Word e pdf, Chat, Quadro de Notas, Comunicação pelo Moodle.
Concepções prévias dos professores sobre conceitos geométricos. Planejamento de uma aula sobre a construção
de um conceito geométrico eleito pelo grupo de participantes.

Conteúdo
EaD. Ferramentas e recursos do Moodle. Concepções prévias dos professores sobre conceitos geométricos. Elei-
ção dos conceitos geométricos. Planejamento prévio de aulas sobre os conceitos eleitos pelo grupo. (Obs.: Nessa
disciplina os participantes serão organizados em grupos para otimizar as discussões entre eles.)

Metodologia e Recursos  Utilizados  
O Curso será baseado em metodologias simples e o design instrucional será organizado em três segmentos Aulas-
Fóruns,  Atividades  e  Biblioteca  Virtual  As  Aulas-Fóruns  serão  desenvolvidas  com  fundamentos  da  Educação
Científica com o objetivo de promover a reflexão, a discussão e a construção colaborativa de conhecimentos entre
professores  e  alunos.  As  atividades  do  Curso  serão  orientadas  ao  desenvolvimento  de  habilidades  e  serão
baseadas em quatro ações: interagir, refletir, aplicar e criar. A Biblioteca virtual será composta de e-books, artigos
científicos e tutoriais. 

Os recursos do Moodle que serão utilizados durante o Curso para as atividades são os seguintes: Fórum, Glossário,
Tarefa, Wiki, Questionário e sala experimental do Moodle.

Avaliação  da Aprendizagem
A avaliação da aprendizagem será realizada a partir das seguintes atividades:
1 – Participação nas Aulas-Fóruns – 10 Pontos
2 – Atividade de reflexão – 10 Pontos
3 – Atividade de apresentação de ideias e possibilidades de uso dos recursos do Moodle – 30 Pontos
4 - Construção em grupo de um módulo (ou semana) na sala de aula experimental – 50 Pontos

Bibliografia Básica
CHASSOT, Attico. Alfabetização Científica: questões e desafios para a educação. Ijuí: Unijuí, 2000. (Coleção 
educação em química).

LEITE, M.T.M. O ambiente virtual de aprendizagem Moodle na prática docente: conteúdos pedagógicos. Oficina de 
capacitação docente no ambiente virtual Moodle. UNIFESP, 2006.

MOORE, M. G. Teoria da distância transacional. Revista brasileira de aprendizagem aberta e a distância, v. 1, 2002.
Bibliografia Complementar

ATAÍDE, M. A. Novos tempos: educação a distância e a revolução da  tecnologia na sociedade em rede . 
Revista Vozes dos Vales da UFVJM, Minas Gerais, ano 2, n. 3, p. 5, 2013.

CHASSOT, Attico. Alfabetização científica: uma possibilidade para a inclusão social . Revista Brasileira de 
Educação, n.22, p. 89-100, 2003.

MOORE, Michael; KEARSLEY, Greg. Educação a Distância : uma visão integrada. São Paulo: Thomson Learning, 
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2007.

MOREIRA, M. A. Mapas conceituais e aprendizagem significativa . O Ensino, Revista Galáico Portuguesa de 
Sócio-Pedagogia e Sócio-Linguística, Pontevedra/Galícia/Espanha e Braga/Portugal, n. 23-28, p. 87-95, 1988.

SILVA, Robson Santos. Ambientes virtuais e multiplataformas online na EAD:  didática e design tecnológico de
cursos digitais . Novatec Editora, 2015.

DISCIPLINA: ASPECTOS TEÓRICOS DO LESSON STUDY CÓDIGO: FCG02
Carga Horária: 60h (52h a distância + 8h presenciai s) Obrigatória
Outras Informações: Disciplina teórica; semipresencial; aprovação em FCG01 como pré-requisito. Encontro 
presencial será em um sábado, das 8 às 17h. Será ofertada em 2019-2.

Objetivos
Compreender as bases teóricas do Lesson Study.
Discutir aspectos teóricos e elementos fundamentais do Lesson Study.

Ementa
Lesson Study. O que é um Planejamento Colaborativo. O Ciclo planejamento-execução-reflexão. A lógica de um 
Currículo de Matemática. Materiais. Tratamento do Erro. Bansho. Neriage. Interação. Hatsumon. Disposição física 
da sala de aula.

Conteúdo
Introdução ao Lesson Study. Planejamento Colaborativo. Ciclo planejamento-execução-reflexão. Estudo do 
Currículo. Estudo dos Materiais. Tratamento do Erro. Bansho. Neriage. Interação. Hatsumon. Disposição física da 
sala de aula.

Metodologia e Recursos Utilizados
Estudo dirigido por meio de livros e artigos e discussão colaborativa utilizando recursos do Moodle.

Avaliação da Aprendizagem
A avaliação de aprendizagem será realizada de maneira individual e coletiva, por meio de ferramentas do Moodle: 
questionários, participação ativa em chats, fóruns e wiki. Para ser aprovado, o aluno precisa atingir 60 pontos nas 
tarefas quantitativas e 75% de frequência em todas as atividades.

Bibliografia Básica
FUJII, T. Implementing japanese lesson study in foreign countries: misconceptions reviewed. Mathematics Teacher
Education and Development , v.16, n.1, p.2-18, 2014.

ISODA, M.; OLFOS, R. El enfoque de resolucion de problemas : en la enseñanza de la Matemática a partir del 
estudio de classes. Ediciones Universitarias de Valparaiso: Valparaiso, 2009.

SOUZA, M. A. V. F.; WROBEL, J. S.; BALDIN, Y. Y. Lesson Study como Meio para a Formação Inicial e Continuada 
de Professores de Matemática - Entrevista com Yuriko Yamamoto Baldin. Boletim Gepem  (ONLINE), 2018.

Bibliografia Complementar
BALDIN, Y. Y. O significado da introdução da metodologia japonesa de lesson study nos cursos de capacitação de 
professores de matemática no Brasil. In: XVIII Encontro Anual da SBPN e Simpósio Brasil - Japão, São Paulo - SP. 
Anais...  2009.

FERNANDEZ, C.; YOSHIDA, M. Lesson Study: a japanese approach to improving mathe matics teaching and 
learning . New Jersey, EUA: Autores Associados, 2004. 235p.

NEVES, T. M. Avaliação de aulas de Matemática baseadas no Lesson  Study: proposta de um Instrumento . 
Dissertação (Mestrado em Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática) - Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. 2018.

SOUZA, M. A. V. F. de; WROBEL, J. S. Café, leite e matemática . (Lesson Study em Matemática). 2017. 
http://edifes.ifes.edu.br/images/stories/eBook-LessonStudy_em_Matematica_n1_Cafe-Leite-e-Matematica.pdf. 
Acesso em: 10 out. 2018.

TAKAHASHI, A. Characteristics of japanese mathematics lessons. Tsukuba Journal of Educational Study in 
Mathematics , v.25, p.37-44, 2006.

DISCIPLINA: PLANEJAMENTO DE AULAS CÓDIGO: FCG03

Carga Horária: 60h (52h a distância + 8h presenciai s) Obrigatória
Outras Informações: Disciplina teórica e prática; semipresencial; aprovação em FCG02 como pré-requisito. 
Encontro presencial será em um sábado, das 8 às 17h. Será ofertada em 2020-1.

Objetivos
Aprofundar o estudo de alguns conceitos geométricos eleitos pelo grupo de participantes; elaborar um plano de aula
sobre conceitos geométricos com elementos característicos de um Lesson Study.

Ementa
Construção do plano de aula segundo o Lesson Study. Aspectos teóricos dos conceitos geométricos. Estudo do 
Currículo de Matemática da Escola Básica. Estudo dos materiais para a construção de conceitos geométricos. Erros
e questionamentos para a condução da aula. Avaliação da aprendizagem.

Conteúdo
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Construção do plano de aula segundo o Lesson Study. Aspectos teóricos dos conceitos geométricos. Estudo do 
Currículo de Matemática da Escola Básica. Estudo dos materiais para a construção de conceitos geométricos. Erros
e questionamentos para a condução da aula. Avaliação da aprendizagem.

Metodologia e Recursos Utilizados
Estudo dirigido por meio de livros e artigos; elaboração de planos de aulas colaborativos sobre conceitos 
geométricos, usando os recursos do Moodle.

Avaliação da Aprendizagem
A avaliação de aprendizagem será realizada de maneira individual e coletiva, por meio de ferramentas do Moodle: 
questionários, participação ativa em chats, fóruns e wiki. Para ser aprovado, o aluno precisa atingir 60 pontos nas 
tarefas quantitativas e 75% de frequência em todas as atividades.

Bibliografia Básica
CAMPOS, N. Q. et al. Dividir e Compartilhar . 1. ed. Vitória - ES: Edifes, 2019. (Lesson Study em Matemática).

FERNANDEZ, C.; YOSHIDA, M. Lesson Study : a japanese approach to improving mathematics teaching and 
learning. New Jersey, EUA: Autores Associados, 2004. 235p.

GAIGHER, V. R.; SOUZA, M. A. V. F.; WROBEL, J. S. Planejamentos Colaborativos e de Aulas Baseadas em 
Resolução de Problemas Verbais de Matemática. Vidya  (Santa Maria. Online), v. 37, p. 35-50, 2017.

Bibliografia Complementar
GAIGHER, V. R. Formação do Professor de Matemática em Aulas de Reso lução de Problemas a partir de 
ações colaborativas e reflexivas . Dissertação (Mestrado em Pós-graduação em Educação em Ciências e 
Matemática) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, 2017.

MELLO, L. F. Formação do conceito de área e perímetro a partir d e aulas baseadas no modelo Lesson Study .
Dissertação (Mestrado em Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática) - Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. 2018.

NEVES, T. M. Avaliação de aulas de Matemática baseadas no Lesson Study : proposta de um Instrumento. 
Dissertação (Mestrado em Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática) - Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. 2018.

SOUZA, M. A. V. F. de; WROBEL, J. S. Café, leite e matemática . (Lesson Study em Matemática). 2017. 
http://edifes.ifes.edu.br/images/stories/eBook-LessonStudy_em_Matematica_n1_Cafe-Leite-e-Matematica.pdf. 
Acesso em: 10 out. 2018.

SOUZA, M. A. V. F.; WROBEL, J. S.; GAIGHER, V. R. Quality Assessment of Instruction in Mathematics Problem 
Solving Classes: an evaluative instrument. Ifes Ciência , v. 3, p. 143-172, 2017.

DISCIPLINA: EXECUÇÃO E REFLEXÃO CÓDIGO: FCG04

Carga Horária: 60h (40h a distância + 20h presencia is) Obrigatória
Outras Informações: Disciplina teórica e prática; semipresencial; aprovação em FCG03 como pré-requisito. 
Aplicação das aulas serão nas escolas dos professores e durante a semana, a combinar com as escolas e 
participantes. Será ofertada em 2020-2.

Objetivos
Executar uma aula em escola básica sobre conceitos geométricos; observar uma aula em escola básica sobre
conceitos  geométricos;  promover  reflexão  sobre  a  efetividade  do  plano  de  aula,  com  foco  na  avaliação  do
aprendizado dos alunos.

Ementa
Construção de atividades para o desenvolvimento de conceitos geométricos. Prática da aula. Reflexão sobre a
potencialidade da aula sobre a aprendizagem dos alunos sobre conceitos geométricos.

Conteúdo
Construção de atividades para o desenvolvimento de conceitos geométricos. Prática da aula. Reflexão sobre a
potencialidade da aula sobre a aprendizagem dos alunos sobre conceitos geométricos.

Metodologia e Recursos Utilizados
Aula dialogada, executada em escolas básicas do Espírito Santo por professores (participantes do curso) eleitos
pelos colegas. As aulas serão gravadas em vídeo para que os demais alunos possam observá-la. Reflexão coletiva
da aula, analisando a efetividade do plano elaborado em grupo, com foco na avaliação do aprendizado dos alunos.
As reflexões serão feitas utilizando os recursos do Moodle.

Avaliação da Aprendizagem
A avaliação de aprendizagem será feita de maneira individual  e coletiva, por meio de ferramentas do Moodle:
questionários, participação ativa em chats, fóruns e wiki. Para ser aprovado, o aluno precisa atingir 60 pontos para
as tarefas quantitativas e 75% de frequência em todas as atividades.

Bibliografia Básica
CAMPOS, N. Q. et al. Dividir e Compartilhar . 1. ed. Vitória - ES: Edifes, 2019.

ISODA, M.; OLFOS, R. El enfoque de resolucion de problemas : en la enseñanza de la Matemática a partir del 
estudio de classes. Ediciones Universitarias de Valparaiso: Valparaiso, 2009.

WROBEL, J. S.; SOUZA, M. A. V. F. Avaliação da qualidade de aula baseada na resolução de problema de 
matemática planejada e executada em um cenário de Lesson Study. In: Temáticas emergentes de pesquisas 



18

sobre a formação de professores que ensinam matemát ica: desafios e perspectivas . Márcia Cristina de Costa
Trindade Cyrino (Org.) 1ed. São Paulo: SBEM, 2018, p.69-99.

Bibliografia Complementar
CAMPOS, N. Q. O Lesson Study  Potencializando o Ensino-Aprendizagem da Operação de Divisão. Dissertação 
(Mestrado em Mestrado Profissional em Ensino de Matemática) - Universidade Federal do Espírito Santo. 2018.

FERNANDEZ, C.; YOSHIDA, M. Lesson Study : a japanese approach to improving mathematics teaching and 
learning. New Jersey, EUA: Autores Associados, 2004. 235p.

MELLO, L. F. Formação do conceito de área e perímetro a partir d e aulas baseadas no modelo Lesson Study .
Dissertação (Mestrado em Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática) - Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. 2018.

NEVES, T. M. Avaliação de aulas de Matemática baseadas no Lesson  Study: proposta de um Instrumento . 
Dissertação (Mestrado em Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática) - Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. 2018.

SOUZA, M. A. V. F. et al. Peixes para contar e estimar . Vitória - ES: Edifes, 2019. (Lesson Study em Matemática).

Mais especificamente, as três últimas disciplinas estarão voltadas para trazer ao primeiro plano a com-
preensão sobre o potencial do Lesson Study como modelo formador de conceitos geométricos. Entretanto,
para o atingimento dessa perspectiva, devemos habilitar, inicialmente, os participantes para o uso do Mo-
odle e suas ferramentas, sobretudo aquelas que promovem a integração do grupo e as que se prestarão
para coleta de dados para a pesquisa que será materializada na primeira disciplina do Curso. Seleciona-
mos, assim, as ferramentas de fórum, chat, questionário e wiki individual e colaborativo, além de recursos
de upload e download de arquivos em pdf, word, vídeos e áudios. As disciplinas, seus teores e cargas ho-
rárias são:

1- FCG01- Ambiente Virtual de Aprendizagem - 30h - visa habilitar os participantes ao manuseio das
ferramentas e recursos do Moodle. Em meio a essa aprendizagem serão captadas as concepções prévias
dos professores sobre conceitos geométricos, escolha coletiva dos conceitos que serão objeto de estudo no
Curso e planejamento prévio de aulas sobre os conceitos eleitos pelo grupo. Nessa disciplina os partici-
pantes serão organizados em grupos para otimizar as discussões entre eles. (a distância: 30h)

2- FCG02- Aspectos teóricos do Lesson Study -  60h - A introdução dos participantes sobre o modelo
Lesson Study mediante discussões levantadas a partir de vídeos, artigos científicos, livros, entre outras
modalidades. (a distância: 52h; presencial: 8h*)

3- FCG03- Planejamento de aulas - 60h - planejamento de aulas sobre os conceitos geométricos eleitos
considerando ingredientes do Lesson Study tais como: estudo do currículo, estudo dos materiais, previsão
de erros dos alunos, bansho, neriage e avaliação de aprendizagem. Eleição do aluno-professor que minis-
trará a aula para seus alunos. (a distância: 52h; presencial: 8h**)

4- FCG04- Execução e Reflexão - 60h - execução das aulas e posterior reflexão dos impactos sobre a
aprendizagem dos alunos. visa abordar materiais que devem compor o planejamento de uma aula que pro-
mova a formação desses conceitos por seus alunos. Nesse contexto serão discutidos aspectos da organiza-
ção física da sala de aula que favoreça a integração de alunos e de alunos-professor. (a distância: 40h;

presencial: 20h***)

Em meio às disciplinas acontecerão três encontros presenciais:

* Primeiro encontro presencial: palestras sobre Lesson Study e seus elementos constitutivos ministradas
pela equipe do projeto, em um sábado no Cefor-Ifes, com duração de 8h. 

** Segundo encontro presencial: discussão e apresentação das aulas-piloto pelos grupos, em um sábado
no Cefor-Ifes, com duração de 8h, com a participação e inferência das docentes do Curso e tutores e cola-
boradores convidados.

*** Terceiro encontro presencial: aplicação das aulas pelos alunos-professores participantes em cada
grupo, em dias da semana nas escolas dos alunos-professores que executarão a aula planejada pelo grupo,
duração  total  de  20h.  A  equipe  principal  do  projeto participará  das  aulas  como  observadores  e
Knowledgeable Other (um especialista em pedagogia e matemática).

5. AVALIAÇÃO DE ENSINO

Todas disciplinas do Curso serão avaliadas qualitativamente e algumas, quantitativamente. No caso das
atividades e tarefas a distância, as avaliações do aproveitamento dos participantes em cada disciplina
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serão levadas a cabo por meio de questionários, qualidade da participação em fóruns e chats, produção de
conhecimento  expressos  em textos  que  serão  depositados  no  Moodle,  principalmente.  Para  o  caso
presencial, os participantes serão avaliados quanto aos conhecimentos demonstrados na prática de sala de
aula e nos encontros para discussão e construção dos planejamentos. O somatório das avaliações das
atividades e tarefas formarão a nota final em cada disciplina. O participante que obtiver 60% da nota final
e 75% da frequência semanal em cada disciplina, fará juz ao certificado de conclusão do Curso emitido
pelo Ifes. Não haverá construção de trabalho de conclusão de Curso (TCC). 

5.1. Aproveitamento de Estudos e Regime Especial de  Atendimento Domiciliar

Não haverá aproveitamento de estudos. 

O  regime  domiciliar  é  um processo  que  proporciona  ao  aluno  o  direito  de  realizar  atividades  dos
componentes curriculares do Curso em seu domicílio quando houver impedimento de frequência às aulas
presenciais, sem prejuízo à sua vida acadêmica. No caso de atividades à distância, o Colegiado do Curso
tratará  cada  caso  objetivando  oferecer  ao  aluno  tratamento  que  permita,  na  medida  do  possível,
aproveitamento de seus estudos, igualmente ao plano presencial, sem prejuízo à sua vida acadêmica.

Durante o período de regime domiciliar, o aluno terá as suas faltas registradas e ao final do período, as
faltas serão justificadas pela secretaria acadêmica mediante documentação específica.

Para ambos os casos, presencial e a distância,  o aluno poderá ausentar-se das aulas por um período
superior a 15 (quinze) dias e inferior a 45 (quarenta e cinco) dias, exclusivamente nos seguintes casos:

• Ser portador de doença infectocontagiosa;

• Necessitar  de  tratamento  prolongado  de  saúde  que  implique  internação  hospitalar,  atendimento
ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio;

• Necessitar acompanhar parentes de primeiro grau com problemas de saúde, quando comprovada a
necessidade de assistência intensiva.

• A aluna gestante terá direito a 03 (três) meses de regime de atividades domiciliares a partir do oitavo
mês de gestação, desde que seja apresentada a devida comprovação médica.

Em qualquer dos casos acima, o aluno deverá realizar a abertura do processo, junto ao protocolo do Cefor,
devendo ser encaminhado à Coordenação do Curso o atestado médico e/ou laudo médico. O processo
deverá ser aberto no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após iniciado o impedimento, sob pena
de perda do direito à prerrogativa do Regime Especial de Atendimento Domiciliar.

O regime domiciliar será efetivado mediante processo aprovado pela Coordenação do Curso.

O  aluno  que  comprovar  incapacidade  de  realizar  as  atividades  domiciliares  ficará  sujeito,  quando
possível, a uma proposta diferenciada de atendimento a ser definida pela Coordenação de Curso, após
ouvir o Colegiado do Curso.

O regime domiciliar não terá efeito retroativo.

6. CERTIFICAÇÃO

Os certificados serão expedidos após fechamento de todos os diários junto à Secretaria Acadêmica.

Terão direito ao certificado do  Curso, em conformidade com as disposições do CNE, os alunos que
integralizarem  as  disciplinas  do  Curso  quanto  à  frequência  de  75%  das  aulas/ações  de  ensino  e
aproveitamento de no mínimo 60 pontos em cada uma das quatro disciplinas. Os certificados expedidos
deverão mencionar a área de conhecimento do Curso e serem acompanhados do respectivo histórico
escolar, no verso do certificado, no qual constarão: a) relação das disciplinas, suas cargas horárias, nota e
respectiva frequência, nome e titulação dos professores ministrantes; c) o período e o local em que o

Curso foi realizado e sua duração total em horas de efetivo trabalho acadêmico; e d) declaração de que o

Curso cumpriu todas as disposições previstas nas normas vigentes.

O título a constar no certificado será:  Pós-graduação em Formação de Conceitos Geométricos na
Escola Básica Via Lesson Study.
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7. PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo será realizado por meio de sorteio eletrônico, caso a demanda seja maior do que a
quantidade de vagas oferecidas. Na ocasião das inscrições, os candidatos às vagas do Curso deverão
apresentar toda a documentação descrita no Edital (Apêndice), cada qual com as devidas exigências.
Entre elas, o candidato deverá apresentar um termo de consentimento livre e esclarecido permitindo que o
Cefor-Ifes possa registrar toda produção de conhecimento dos participantes, seja por escrito, oralmente,
por imagem ou por áudio.

A tabela abaixo resume as etapas do processo seletivo e respectivo cronograma que compõe o Edital (vide
Apêndices).

PROCESSO SELETIVO PARA PARTICIPANTES

Inscrição (    ) presencial   ( X ) on-line

Etapas do 
processo 
seletivo

Nº Etapa Data

1 Publicação do Edital 26/01/2019

2 Inscrição com envio de documentos 26/01/2019 a 14/02/2019

3 Publicação da situação de inscrição 19/02/2019

4 Publicação de habilitados para o sorteio 19/02/2019

5 Realização do sorteio das vagas às 10h00 no Cefor 20/02/2019

6 Publicação do link da gravação do sorteio eletrônico 21/02/2019

7 Publicação da listagem com a classificação preliminar 
(ordem de classificação gerada a partir do sorteio)

21/02/2019

8 Resultado preliminar 28/02/2019

9 Período de recursos 28/02/2019 a 01/03/2019

10 Resultado da análise dos recursos 05/03/2019

11 Resultado final 05/03/2019

12 Início do Curso 13/05/2019

Contato e 
responsável Maria Alice Veiga Ferreira de Souza (mariaalice@ifes.edu.br/ 27-3198-0900 r.1310)

Divulgação do Curso

Meios de 
Divulgação

Internet

Contato e 
responsável

Setor de Comunicação Social do Cefor/Ifes – Sra. Andreia. Email: 
noticias.cefor@ifes.edu.br

Os critérios de admissão e matrícula, entre outras diretrizes, estão detalhados na minuta do Edital que se
encontra nos Apêndices do presente Projeto.

8. AVALIAÇÃO DO CURSO E DO CORPO DOCENTE

Os participantes terão oportunidade de avaliar o Curso e o corpo docente a partir de questionários (vide
Apêndices) que serão respondidos digitalmente e oferecidos ao final de cada disciplina e ao final do
Curso.
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10. APÊNDICES

1- Minuta do Edital e seus Anexos.

2- Instrumento de Avaliação do Curso.

3- Instrumento de Avaliação da Equipe de Execução (professoras e tutores).

4- Termo de Cessão de Direitos Autorais Alunos participantes (Pais/Responsáveis).
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servidores, docentes e não docentes do Curso.

7- Portaria Comissão elaboradora do Projeto.
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1- MINUTA DO EDITAL

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO xx/2019, DE xx DE xxx DE 2019

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com as disposições da legislação pertinente faz saber, pelo presente Edital,
que estarão abertas, no período informado no cronograma deste, as inscrições para o Processo Seletivo de
alunos para o Curso de Aperfeiçoamento em Formação de Conceitos Geométricos na Escola Básica
via Lesson Study, oferecido na modalidade a distância, em nível de Aperfeiçoamento, com ingresso em
maio de 2019, conforme o número de vagas relacionado no item 3.1 deste Edital.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1  Este  Edital  trata  do  Processo  Seletivo  para  o  Curso  de  Aperfeiçoamento  em  Formação  de
Conceitos Geométricos na Escola Básica via  Lesson Study, oferecido na modalidade a distância. O
Processo Seletivo será conduzido por uma Comissão designada pela Diretora do Cefor – Ifes.

1.2 O  Curso de Aperfeiçoamento em Formação de Conceitos Geométricos na Escola Básica via
Lesson Study tem por objetivo  formar no modelo de aprendizagem japonês denominado Lesson Study
para construção de conceitos geométricos por professores que ensinam Matemática no Espírito Santo e
oferecer uma formação continuada em nível de pós-graduação em ensino de Matemática para professores
que ensinam matemática, capacitando-os para o planejamento, execução e reflexão de aulas construídas
colaborativamente sobre a construção de conceitos geométricos.  A ênfase é a de atender ao Art.40 da
Resolução  do  MEC nº.6,  de  20  de  setembro  de  2012,  que  objetiva  a  habilitação e  capacitação  de
professores para o exercício da docência, com aprofundamento teórico e prático de saberes essenciais à
melhoria da qualidade da educação e ao desenvolvimento do compromisso com a transformação social.

1.3 A carga horária do Curso é de 210 horas e terá duração de 18 meses. Mais informações sobre o Curso
poderão ser acessadas em <http://cefor.ifes.edu.br/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

2. PÚBLICO-ALVO

2.1 Poderão participar deste Processo Seletivo candidatos que sejam professores que ensinam Matemática
em escolas públicas e/ou privadas do Espírito Santo, podendo, assim, serem pedagogos, licenciados ou
graduados em quaisquer ciências, desde que seus diplomas estejam devidamente reconhecidos pelo MEC,
e que estejam, comprovadamente, atuando em salas de aula de Matemática do Ensino Básico do Espírito
Santo.

3. CRONOGRAMA

3.1 O período de realização do Curso está previsto no Anexo I – Cronograma.

4. VAGAS

4.1  Serão  oferecidas  100  vagas  para  o  Curso  de  Aperfeiçoamento  em  Formação  de  Conceitos
Geométricos na Escola Básica via Lesson Study.

4.2 Em atendimento à legislação e de acordo com a Resolução do Conselho Superior do Ifes, CS nº
10/2017, tendo em vista o atendimento da política de ações afirmativas da pós-graduação, do total de 100
vagas  oferecidas  neste  Processo  Seletivo,  serão  reservadas:  5  vagas  para  candidatos  autodeclarados
negros (pretos e pardos) e indígenas (PPI) e 25 vagas para pessoas com deficiência (PcD).

4.2.1 As categorias preto, pardo e indígena são definidas conforme as classificações utilizadas pelo IBGE.

4.2.2 A categoria pessoa com deficiência é definida conforme o artigo 2º, da Lei nº 13.146/2015, que
considera  pessoa com deficiência  aquela  que tem impedimento,  de  longo prazo,  de  natureza  física,
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intelectual e/ou sensorial a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. As categorias são as
discriminadas no Decreto Federal nº 3.298/1999, em seus artigos 3º e 4º, este último com a redação dada
pelo Decreto Federal nº 5.296/2004.

4.2.3 Os candidatos à reserva de vagas previstas no subitem 4.2 farão sua opção no ato da inscrição
indicando apenas uma das modalidades de reserva de vagas a que pretende concorrer, conforme o quadro
1:

Quadro 1 – Demonstrativo de distribuição de vagas.

VAGA CÓDIGO PARA INSCRIÇÃO QUANTIDADE (PERCENTUAIS)

Ampla Concorrência xxxx 70 (100% - 25% - 5%)

Pessoa com Deficiência (PcD) xxxx 25 (25%)

Preto, Pardos e Indígenas (PPI) xxxx 05 (5%)

Total de Vagas - 100 (100%)

4.2.4 Os candidatos PPI e PcD concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às destinadas à
ampla concorrência. Aqueles classificados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência
não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas, conforme determina o §1º e do
artigo 10 da Resolução CS Nº10/2017.

4.2.5  Não  havendo  candidatos  PPI  ou  PcD aprovados  em número  suficiente  para  ocupar  as  vagas
reservadas, estas serão revertidas para a ampla concorrência, sendo ocupadas pelos demais candidatos
aprovados, conforme a ordem de classificação no Processo Seletivo regido por este Edital.

5. INSCRIÇÕES

5.1 O candidato terá que assinalar a que modalidade de vaga está concorrendo, conforme códigos 
apresentados nos itens 4.2.3.

5.2 Os candidatos às vagas reservadas para PPI, deverão, necessariamente, declarar sua opção de vaga no
formulário  de  inscrição  e  apresentar,  além dos  documentos  exigidos pelo Curso  para  sua inscrição,
documento de Autodeclaração Étnico-racial, conforme Anexo III deste Edital.

5.3 Os candidatos às vagas para Pessoa com Deficiência, deverão, necessariamente, declarar sua opção de
vaga  no  formulário  de  inscrição  e  apresentar,  além dos  documentos  exigidos  pelo  Curso  para  sua
inscrição, o Laudo Médico de Especialista, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID (Lei nº
7.853/89 regulamentada pelo Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999).

5.4 Os candidatos às vagas PPI poderão ser convocados, a qualquer tempo, por comissões específicas do
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) para verificação da afirmação contida na Autodeclaração Étnico-
racial.  Na  hipótese da constatação de autodeclaração falsa,  o  candidato será eliminado do Processo
Seletivo ou estará sujeito à anulação de sua matrícula e, consequentemente, ser desligado do Curso após
procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis.

5.5 Para realizar  a  inscrição,  o candidato  deverá estar  ciente do conteúdo deste Edital  e  atender  às
exigências e requisitos preconizados por este.

5.6 O candidato fará sua inscrição pelo link do Processo Seletivo do  Curso de Aperfeiçoamento em
Formação de Conceitos Geométricos na Escola Básica via Lesson Study disponibilizado na página do
Cefor <http://cefor.ifes.edu.br> ou página do Ifes http://www.ifes.edu.br.

5.7 Deverá ser gerado um único arquivo (.pdf), com tamanho máximo de 7 Megabytes, que será anexado
no campo indicado do formulário de inscrição. Este arquivo (.pdf) deverá conter os seguintes documentos
digitalizados e sem rasuras ou adulterações, com imagem nítida e sem cortes:

a) Documento de Identificação (frente e verso). Serão considerados, para efeito de inscrição, os seguin-
tes documentos de identificação: Carteira de Identidade; Carteira de Trabalho; Carteira Nacional de Ha-
bilitação (modelo novo); carteiras expedidas pela Diretoria-geral da Polícia Civil, pelas Forças Armadas

ou pela Polícia Militar; bem como as carteiras expedidas por ordens ou conselhos que, por lei federal,

são consideradas documentos de identidade e que contenham foto e impressão digital;
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b) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;

c) Título de Eleitor para maiores de 18 anos de idade;

d) Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais, obtido através do link: http://www.tse.-
jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;

e) Certidão de Nascimento ou Casamento;

f) Diploma de Graduação (frente e verso, completo, legível e sem rasuras) ou Declaração de Conclusão
da Graduação acompanhada do histórico, emitidos por Instituição reconhecida pelo MEC;

g) Certidão de Alistamento Militar, no caso de candidatos do sexo masculino maiores de 17 (dezessete)
anos, OU Certificado de Reservista, Dispensa ou Isenção, no caso de candidatos do sexo masculino mai-
ores de 18 (dezoito) anos, OU, no caso de candidato militar, documento que comprove ser militar da ati-
va;

h) Declaração que comprove atuação do candidato como professor que ensina Matemática no âmbito
do Ensino Básico da rede pública ou privada de ensino do Espírito Santo, constando o período do exer-
cício na atividade de docência, com carimbo do órgão expedidor e assinatura não digital do responsável
pelo setor. Deve-se comprovar as atividades de ensino de Matemática e a declaração não poderá ter data
de emissão superior a 1 (um) mês. Declarações de Bolsistas com funções tais como “professor-pesquisa-
dor” ou “professor-orientador” não serão consideradas como comprovação de atuação em atividade de
ensino;

i) Requerimento de Matrícula (Anexo II), devidamente preenchido e assinado;

j) Para candidatos às vagas reservadas para Pretos, Pardos ou Indígenas: Autodeclaração Étnico-racial
devidamente assinada (Anexo III);

k) Para Candidatos às vagas reservadas para Pessoas com Deficiência: Laudo Médico de Especialista,
que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente
da Classificação Internacional de Doença – CID (Lei nº 7.853/89 regulamentada pelo Decreto nº 3.298,
de 20 de dezembro de 1999);

l) Termo assinado de consentimento livre e esclarecido permitindo que o Cefor/Ifes possa registrar
toda produção de conhecimento dos participantes, seja por escrito, oralmente, por imagem ou por áudio
(Anexo IV).

5.8 A inscrição do candidato será indeferida se os documentos solicitados no item 5.7 estiverem: em outro
formato que não o pdf, incompletos, ilegíveis, rasurados ou fora da data de validade.

5.9 As informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, estando sujeito às punições
previstas em lei.

5.10 O Cefor-Ifes não se responsabilizará por eventuais prejuízos causados pelo preenchimento incorreto
dos dados na inscrição, nem pela inscrição não efetivada por motivos de ordem técnica, de falhas de
comunicação ou de congestionamento de linhas de comunicação, que impossibilitem a transferência dos
dados.

5.11 As inscrições com dados incompletos e ou arquivos anexados incorretamente serão indeferidas, sem
possibilidade de recursos.

5.12  Em caso  de  duplicidade  de  inscrição,  será  aceita  a  última,  sendo  assim,  a(s)  inscrição  (ões)
anterior(es) será(ão) automaticamente desconsiderada(s).

6. PROCESSO SELETIVO

O Processo Seletivo se dará por sorteio, da seguinte forma:

6.1 Na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas
se dará mediante sorteio eletrônico, sendo facultada a participação do candidato durante a realização do
sorteio.

6.2 O Software usado pelo Cefor-Ifes, e que já se encontra em pleno uso por outros Institutos Federais,
sorteia aleatoriamente a ordem dos números por meio de algoritmos e cálculos matemáticos. Para fins de
auditoria, observar o campo “Semente utilizada: xxxxxxxxxxxxx”, localizado ao fim da página do sor-
teio. A semente é o que garante a aleatoriedade do processo.

6.3 Sorteiam-se as 100 vagas destinadas a professores que ensinam Matemática, levando-se em conta as
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vagas para PPI e PcD, conforme a lei.

6.4 O sorteio será realizado de forma que todos os candidatos (inclusive os cotistas) participem do sor-
teio da ampla concorrência e, posteriormente, é efetuado o sorteio das reservas de vaga. Desse modo, o
candidato autodeclarado concorrerá concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à am-
pla concorrência conforme determina o §1º e do artigo 10 da Resolução CS Nº10/2017 do Ifes. Caso um
candidato autodeclarado seja sorteado nos dois casos, ele será classificado na lista de ampla concorrên-
cia, conforme §2º do artigo 10 da Resolução CS Nº10/2017 do Ifes. Caso um candidato sorteado em
vaga reservada desista, a vaga será preenchida pelo candidato autodeclarado sorteado e classificado ime-
diatamente após este, conforme §3º do artigo 10 da Resolução CS Nº10/2017.

6.5 Será realizado sorteio a fim de determinar a ordem de classificação dos candidatos. Após o sorteio,
serão analisadas as documentações dos primeiros candidatos sorteados até o número limite de vagas
ofertadas por este Edital. O deferimento da inscrição de cada candidato sorteado se dará após a análise
da documentação exigida no item 5.7 deste Edital. Caso o candidato não tenha enviado a documentação
completa e correta, o mesmo terá sua inscrição indeferida, sendo que, neste caso, haverá a análise da do-
cumentação do próximo candidato classificado, respeitando-se a ordem do sorteio, até que se preencha o
número total de vagas ofertadas para o Curso.

6.6 Um dia antes da realização do sorteio, será publicada nos sítios do Ifes <www.ifes.edu.br> e do Ce-
for <www.cefor.ifes.edu.br>, conforme cronograma (Anexo I) deste Edital, a lista de candidatos habili-
tados a participarem do sorteio eletrônico. Estarão habilitados a participar do sorteio todos os candidatos
que enviarem inscrição com os dados completos e documentação anexada conforme previsto no item 5.7
e 6.5 deste edital. Cada candidato receberá um número para o sorteio, a ser publicado na referente lista-
gem.

6.7 O sorteio será realizado por dois servidores e conforme data e horário previsto no cronograma refe-
rente a este Edital. O sorteio será realizado no Salão de Reuniões, terceiro piso do prédio do Cefor-Ifes e
será gravado e disponibilizado nos sítios do Cefor <http://cefor.ifes.edu.br> e do Ifes <http://www.ifes.e-
du.br> no link correspondente ao presente Processo Seletivo conforme previsto no Anexo I – Cronogra-
ma.

6.8 Após a realização do sorteio, a homologação da classificação ocorrerá somente se após a análise da
documentação enviada pelo candidato verificar-se que essa atente ao disposto no item 5.7. Caso o conte-
údo dos documentos do candidato esteja incompleto, incorreto ou ilegível, o candidato terá sua inscrição
indeferida, conforme item 5.11 deste Edital, ficando a vaga disponível para o próximo candidato habili-
tado.

6.9 Não serão aceitos documentos “cortados” e/ou com a digitalização inadequada.

6.10 Em hipótese alguma será aceita apresentação dos documentos para fins de inscrição via e-mail.

7. RECURSO

7.1 Somente caberá recurso quanto ao resultado preliminar.

7.2 Os recursos deverão ser realizados por meio do formulário de recurso on-line, disponível na página
do Cefor  <http://www.cefor.ifes.edu.br> e na página do Ifes <http://www.ifes.edu.br>, no link corres-
pondente a este Edital e respeitando os prazos previstos no cronograma deste Edital.

7.3 O resultado do recurso estará disponível nos sítios do Ifes <www.ifes.edu.br> e do Cefor <www.ce-
for.ifes.edu.br>, conforme cronograma deste Edital.

7.4 Nesta etapa não será aceito envio de documentos. A análise dos recursos será realizada com base nos
documentos enviados no ato da inscrição.

8. MATRÍCULA NO CURSO

8.1 Considerações sobre a matrícula:

a) Toda documentação apresentada na inscrição é necessária para que seja realizada a matrícula do alu-
no pelo Sistema Acadêmico do Cefor-Ifes. Não é necessário o comparecimento do selecionado no Cefor
para efetivação da matrícula.

b) Só será aceita a matrícula se a documentação estiver completa e legível.

c) Será cancelada a matrícula do candidato que utilizar documentação falsa e/ou adulterada para ins-
crição/matrícula, tendo ainda que responder legalmente.
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d) As matrículas não aceitas pelo Ifes estarão automaticamente e definitivamente canceladas.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Este edital é regido conforme o Anexo I – Cronograma, devendo o candidato atender aos prazos e
exigências, sob pena de desclassificação.

9.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados das fases do Pro-
cesso Seletivo.

9.3 A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatadas posteriormente, eliminará o
candidato do Processo Seletivo, declarando-se nulos todos os atos decorrentes de sua inscrição.

9.4 Em casos de denúncia ou suspeita de fraude, em procedimento que assegure o contraditório e a am-
pla defesa, o candidato poderá ser convocado, a qualquer tempo, por comissões especiais do Instituto
Federal do Espírito Santo (Ifes), para verificação das afirmações apresentadas.

9.5 A constatação de qualquer tipo de fraude na realização do processo sujeita o candidato à perda da
vaga e às penalidades da lei, em qualquer época, mesmo após a realização da matrícula.

9.6 A inscrição neste Processo Seletivo implica automaticamente o conhecimento e a aceitação das con-
dições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

9.7 O candidato que já se encontre matriculado em um dos cursos de pós-graduação lato sensu de quais-
quer campi do Ifes será automaticamente desligado do Curso que esteja frequentando caso opte pela ma-
trícula do novo Curso (Portaria nº 1.466 de 15/12/2011 e Resolução CS 59/2011).

9.8 A Comissão de Seleção tem ampla autonomia quanto à aplicação dos critérios de avaliação do Pro-
cesso Seletivo definidos e expressos neste Edital.

9.9 Não haverá encargos financeiros para os alunos no que se refere a mensalidades.

9.10 Todos os participantes deverão possuir disponibilidade para frequentar as aulas a distância e partici-
par ativamente dos encontros presenciais nos dias e horários agendados, sob pena de poderem ser repro-
vados no Curso, caso não atinjam 60 pontos em todas as disciplinas e 75% da frequência.

9.11. Os participantes devem possuir, ainda, computador com acesso à Internet para as aulas a distância.

9.12 Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão avaliados pela Comissão de Sele-
ção em conjunto com a Coordenadoria Geral de Ensino – CGE do Cefor-Ifes e o Colegiado do Curso.

9.13 Este Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação, sendo válido apenas para este Proces-
so Seletivo, revogadas as disposições em contrário.

9.14 O aluno devidamente matriculado no Curso de Aperfeiçoamento em Formação de Conceitos Geo-
métricos na Escola Básica via Lesson Study terá o prazo de até 3 (três) dias corridos após a confirmação
da matrícula, segundo calendário, para fazer o primeiro acesso na sala Moodle. Caso o aluno não cum-
pra essa exigência, será automaticamente desligado e sua vaga remanejada, de acordo com a classifica-
ção dos candidatos suplentes.

9.15 O aluno devidamente matriculado Curso de Aperfeiçoamento em Formação de Conceitos Geo-
métricos na Escola Básica via Lesson Study está vinculado à cessão de imagem e voz para fins educa-
cionais nas redes de ensino público, com a autorização da utilização da imagem e voz, captadas por
meio  de  fotografias,  gravações  de  áudios  e/ou  filmagens,  videoconferências,  entrevistas,  ou  outras
ações, em caráter total, não-exclusivo, definitivo e gratuito, não podendo reclamar direitos conexos.

9.15.1 A cessão  de  direitos  autorais  relativos  à  imagem  e  voz  do  aluno  cedente  é  por  prazo
indeterminado, salvo se houver notificação expressa, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

9.16 Informações a respeito das inscrições e seleção serão fornecidas exclusivamente por e-mail, no
endereço: selecaoextensao.cefor@ifes.edu.br

9.17  Informações  sobre  o  Curso  e  demais  informações deverão  ser  encaminhadas  para  o  e-mail:
mariaalice@ifes.edu.br

Vitória, xx de xxxxxxx de 2019.

Jadir Jose Pela
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ANEXO I - CRONOGRAMA

EDITAL xx/2019 – CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM FORMAÇÃO DE
CONCEITOS GEOMÉTRICOS NA ESCOLA BÁSICA VIA LESSON STUDY 

ANEXO I – CRONOGRAMA

CRONOGRAMA

Nº ETAPA DATA

1 Publicação do Edital 26/01/2019

2 Inscrição com envio de documentos 26/01/2019 a 14/02/2019

3 Publicação da situação de inscrição 19/02/2019

4 Publicação de habilitados para o sorteio 19/02/2019

5 Realização do sorteio das vagas as 10h00 no Cefor 20/02/2019

6 Publicação do link da gravação do sorteio eletrônico 21/02/2019

7 Publicação da listagem com a classificação preliminar (ordem de 
classificação gerada a partir do sorteio)

21/02/2019

8 Resultado preliminar 28/02/2019

9 Período de recursos 28/02/2019 a 01/03/2019

10 Resultado da análise dos recursos 05/03/2019

11 Resultado final 05/03/2019

12 Início do Curso 13/05/2019



30

ANEXO II – REQUERIMENTO DE MATRÍCULA
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ANEXO III – AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL
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ANEXO IV – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Nome: _______________________________________________________ Idade: ________________

Nacionalidade: _________________________________________ Estado Civil: ___________________

Profissão: ________________________________________________ CPF: ______________________

Endereço: ___________________________________________________________________________

CEP: ____________________ Cidade: __________________________________________ UF: ______

Telefone: (     )_____________________ E-mail: _____________________________________________

Ora designado CEDENTE, firma e celebra com o Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes, CNPJ/MPF
sob o número 10.838.653/0001-06,  rua Barão de Mauá, 30 -  Jucutuquara,  Vitória  -  ES,  29040-860,
designado CESSIONÁRIO, o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ
PARA FINS EDUCACIONAIS, DE PESQUISA, ENSINO E/OU EXTENSÃO mediante as cláusulas e
condições abaixo discriminadas, que voluntariamente aceitam e outorgam:

Por meio do presente instrumento autorizo o Ifes a utilizar minha imagem e/ou voz, captada por meio de
fotografias,  gravações de áudios e/ou  filmagens de  depoimentos,  declarações,  entrevistas  e/ou ações
outras  realizadas  para  produção  e  divulgação  de  materiais  didáticos  a  serem  utilizados  com  fins
educacionais, de pesquisa, ensino ou extensão.

Afirmo ter ciência que a transferência é concedida em caráter total, gratuito e não exclusivo, não havendo
impedimento para que o CEDENTE utilize o material captado como desejar.

Declaro que o Ifes está autorizado a ser proprietário dos resultados do referido material produzido, com
direito de utilização no mundo inteiro, de forma ilimitada e por um prazo indefinido no que se refere à
concessão de direitos autorais, utilização e licenciamento a terceiros, para que façam uso, de qualquer
forma, no todo ou em parte, deste material ou de qualquer reprodução do mesmo.

Declaro ainda que renuncio a qualquer direito de fiscalização ou aprovação do uso da imagem e outras
informações ou de utilizações decorrentes da mesma. Reconheço que o Ifes confiará nesta autorização de
forma absoluta e arcará com eventuais custos substanciais e concordo não exigir qualquer indenização
relacionada ao exercício das autorizações concedidas por meio deste instrumento.

A cessão objeto deste Termo abrange o direito do CESSIONÁRIO de utilizar a IMAGEM E VOZ do
CEDENTE sob as modalidades existentes, tais como reprodução, representação, tradução, distribuição,
entre outras, sendo vedada qualquer utilização com finalidade lucrativa.

A cessão dos direitos autorais relativos à IMAGEM E VOZ do CEDENTE é por prazo indeterminado, a
não ser que uma das partes notifique a outra, por escrito, com a antecedência mínima de 90 (noventa
dias).

Fica designado o foro da Justiça Federal, da seção Judiciária do Espírito Santo, para dirimir quaisquer 
dúvidas relativas.

Assinatura do CEDENTE: _________________________________________________________

Local: Vitória-ES, data    /     /2019.
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2- INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO CURSO

AVALIAÇÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM FORMAÇÃO DE CONCEITOS
GEOMÉTRICOS NA ESCOLA BÁSICA VIA LESSON STUDY

Neste Curso...
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QUANTO À RELEVÂNCIA
1- A minha aprendizagem é focalizada em assuntos que me interessam.
2- O que eu estou aprendendo é importante para a prática da minha profissão.
3- Eu aprendo como fazer para melhorar o meu desempenho profissional.
4- O que eu aprendo tem boas conexões com a minha atividade profissional.

QUANTO À REFLEXÃO CRÍTICA
5- Eu reflito sobre como eu aprendo.
6- Faço reflexões críticas sobre as minhas próprias idéias.
7- Faço reflexões críticas sobre as idéias dos outros participantes.
8- Faço reflexões críticas sobre os conteúdos do curso

QUANTO À INTERATIVIDADE
9- Eu explico as minhas idéias aos outros participantes.
10- Peço aos outros alunos explicações sobre as idéias deles.
11- Os outros participantes me pedem explicações sobre as minhas idéias.
12- Os outros participantes reagem às minhas idéias.

QUANTO AO APOIO DOS TUTORES

13- O tutor me estimula a refletir.
14- O tutor me encoraja a participar.
15- O tutor ajuda a melhorar a qualidade dos discursos
16- O tutor ajuda a melhorar o processo de reflexão autocrítica.

QUANTO AO APOIO DOS COLEGAS
17- Os outros participantes me encorajam a participar.
18- Os outros participantes elogiam as minhas contribuições.
19- Os outros participantes estimam as minhas contribuições.
20- Os outros participantes demonstram empatia quando me esforço para 
aprender.

QUANTO À COMPREENSÃO
21- Eu compreendo bem as mensagens dos outros participantes.
22- Os outros participantes compreendem bem as minhas mensagens.
23- Eu compreendo bem as mensagens do tutor.
24- O tutor compreende bem as minhas mensagens.
25- Em quanto tempo você concluiu este questionário?
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26- Esteja à vontade para efetuar outros comentários, tais como elogios, sugestões, reclamações, etc

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Obrigada por sua participação e contribuição!

Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância – Cefor – Ifes
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3- INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE EXECUÇÃO (PROFESSORES E TUTORES)

Resolução CS 38/ 2013 - Eixo 1 - Avaliação Discente

1. Apresentou no início do período letivo, o plano de ensino, o programa ou a dinâmica da disciplina, 
conteúdo: os objetivos, as metodologias, os conteúdos, os instrumentos de verificação do aprendizado e a 
bibliografia atualizada?

2. Explicou os conteúdos com clareza e segurança, relacionando-os com a prática e/ou a realidade 
despertando seu interesse pela disciplina?

3. Utilizou todo o tempo de forma adequada?

4. Orientou e acompanhou as atividades propostas de ensino?

5. Esclareceu adequadamente as dúvidas?

6. Disponibilizou momentos síncronos e assíncronos?

7. O método de ensino adotado pelo professor e tutores facilitou a aprendizagem?

8. As avaliações apresentaram critérios justos e coerentes com os conteúdos desenvolvidos?

9. Mantém o registro de notas e frequência atualizado?

10. Tratou todos com respeito e igualdade de condições, sem discriminação de qualquer espécie?

11. Faça alguns comentários que possam contribuir para o melhor desenvolvimento da disciplina ou 
curso.
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4- TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS ALUNOS PARTICIPANTES 
(PAIS/RESPONSÁVEIS)

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS – DISCENTES

Nome Responsável: ___________________________________________________ Idade: ___________

Nacionalidade: _________________________________________ Estado Civil: ___________________

Profissão: ____________________________________________________ CPF: ___________________

Endereço: ____________________________________________________________________________

CEP: ____________________ Cidade: __________________________________________ UF: ______

Telefone: (     )_____________________ E-mail: _____________________________________________

Nome do Menor Representado: ___________________________________________________________

Ora designado CEDENTE, firma e celebra com o Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes, CNPJ/MPF
sob o número 10.838.653/0001-06,  rua Barão de Mauá, 30 -  Jucutuquara,  Vitória  -  ES,  29040-860,
designado CESSIONÁRIO, o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ
PARA FINS EDUCACIONAIS, DE PESQUISA, ENSINO OU EXTENSÃO mediante as cláusulas e
condições abaixo discriminadas, que voluntariamente aceitam e outorgam:

Por meio do presente instrumento autorizo o Ifes a utilizar a imagem e/ou voz do representado, captada
por meio de fotografias, gravações de áudios e/ou filmagens de depoimentos, declarações, entrevistas
e/ou ações outras realizadas para produção e divulgação de materiais didáticos a serem utilizados com
fins educacionais, de pesquisa, ensino ou extensão.

Afirmo ter ciência que a transferência é concedida em caráter total, gratuito e não exclusivo, não havendo
impedimento para que o CEDENTE utilize o material captado como desejar.

Declaro que o Ifes está autorizado a ser proprietário dos resultados do referido material produzido, com
direito de utilização no mundo inteiro, de forma ilimitada e por um prazo indefinido no que se refere à
concessão de direitos autorais, utilização e licenciamento a terceiros, para que façam uso, de qualquer
forma, no todo ou em parte, deste material ou de qualquer reprodução do mesmo.

Declaro ainda que renuncio a qualquer direito de fiscalização ou aprovação do uso da imagem e outras
informações ou de utilizações decorrentes da mesma. Reconheço que o Ifes confiará nesta autorização de
forma absoluta e arcará com eventuais custos substanciais e concordo não exigir qualquer indenização
relacionada ao exercício das autorizações concedidas por meio deste instrumento.

A cessão objeto deste Termo abrange o direito do CESSIONÁRIO de utilizar a IMAGEM E VOZ do
representado sob as modalidades existentes, tais como reprodução, representação, tradução, distribuição,
entre outras, sendo vedada qualquer utilização com finalidade lucrativa.

A cessão dos direitos autorais relativos à IMAGEM E VOZ do representado é por prazo indeterminado, a
não ser que uma das partes notifique a outra, por escrito, com a antecedência mínima de 90 (noventa
dias).

Fica designado o foro da Justiça Federal, da seção Judiciária do Espírito Santo, para dirimir quaisquer 
dúvidas relativas.

Assinatura do CEDENTE: _________________________________________________________

Local: Vitória-ES, xx/ xx/2019
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5- TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO DA ESCOLA BÁSICA

TERMO DE AUTORIZAÇÃO

Autorizo  o  uso  do  nome  e  imagem  institucionais  da  _______________,  junto  ao  Curso  de

Aperfeiçoamento em Formação de Conceitos Geométricos na Escola Básica via Lesson Study e produtos

educacionais advindos dele.

Tal utilização limita-se ao uso para fins educacionais, de pesquisa, ensino e extensão, sendo vedado o uso

com finalidade lucrativa.

Fica designado o foro da Comarca de Vitória, para dirimir qualquer dúvida ou litígio que porventura

possa surgir relativas a esse Termo de Autorização, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

______/______/______

______________________________________________________

Assinatura do Representante Legal da Escola Básica 
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6- TERMO DE COMPROMISSO COM O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO, DEVIDAMENTE 
ASSINADO POR TODOS OS SERVIDORES, DOCENTES E NÃO DOCENTES DO CURSO.
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