
Normativa sobre a disciplina CET 829 - Tópicos de Matemática do curso 
de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - 

PROFMAT/UESC 

 
 Objetivando homogeneidade ao ministrar a disciplina CET829 - Tópicos de 
Matemática, que não possui ementa fixa definida pelo Catálogo de Disciplinas do 
Curso de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT, 
o Colegiado aprova a seguinte normativa a respeito da disciplina supracitada. 

 
Art. 1º - A disciplina CET 829- Tópicos de Matemática será sempre ofertada 

aos discentes do 1º semestre do 2º ano de curso obedecendo os prazos 
dos Calendários da Pós-Graduação da UESC e do PROFMAT. 

 
Art. 2º - O discente deverá apresentar um plano de pesquisa que verse sobre 

temas específicos pertinentes ao currículo de Matemática do Ensino Básico 
com impacto na prática didática em sala de aula. 

 
Art. 3º - O estudo do plano de pesquisa deverá ser feito sob orientação de um 

professor do Corpo Docente do PROFMAT/UESC com vistas a elaboração 
da dissertação. 

 
Art. 4º - Poderão ser considerados equivalentes ao plano de pesquisa, a 

critério do(s) professor(es) que ministram a disciplina, os seguintes 
trabalhos realizados durante o período de matrícula do discente no 
PROFMAT/UESC: 

 
a) Livro ou capítulo de livro publicado, sendo o discente o autor, editor, 

coordenador ou organizador da obra 
b) Ensaio, artigo ou resenha publicados em livros, revistas ou periódicos 

especializados com corpo editorial, 
c) Artigos completos ou resumos publicados em anais de congressos, 

conferências, seminários, simpósios e workshops com registros de ISSN 
e ou ISBN, 

d) Software, produto ou processo de inovação científico ou tecnológico. 
 
Art. 5º - O planejamento, desenvolvimento e critérios de avaliação da disciplina 

ficam de responsabilidade do(s) professor(es) da disciplina que devem 
respeitar a normativa vigente. 

 
Art. 6º - A presente normativa pode ser revista a qualquer momento pelo 

Colegiado do PROFMAT/UESC. 
 
Art. 7º - Esta normativa entra em vigor nesta data. 
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